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سکه بهار آزادي
سکه امامي

سکه نيم

9,060,000
 9,090,000
 4,550,000

سکه ربع
سکه گرمي

گرم طالي 18

2,480,000
1,680,000

926,870

دالر
يورو
پوند

32,790
37,250
52,380

پژو 206 تيپ 5
پژو 405 دوگانه

پژو پارس دوگانه 

36,200,000
30,900,000
36,000,000

تيبا 
سايپا 111

مگان 2000 فول

24,400,000
19,200,000

122,000,000

پرادو 2 در
سورنتو

سراتو، اتوماتيک 

2,700,000,000
2,040,000,000

920,000,000

فرداامروز

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام:

خرابی های ناشی
 از دولت قبل جامعه را 
ناامید کرد

صفاهانی دبیر حزب مردم ساالری کرمان: 

مردم دیگر به دلواپسان 
روی نمی آورند

2

6

محمدعلی بهرامی شهردار هنزاء:

شهرداری هنزاء رابر
 به خودرو آتش نشانی 
مجهز شد
مدیرکل کمیته امداد استان کرمان:

اشتغالزایی، اولویت 
اصلی توانمندی اقتصادی 
خانوارهاست
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معاون وزیر آموزش و پروش در کرمان:

با نفت 160 دالری
چه گلی به سر فرهنگیان زدند

آتش سوزی بزرگ در کارخانه روغن نباتی گلناز کرمان

گلناز 
در روغن سوخت

و  آمـوزش  وزارت  فرهنگـی  و  پرورشـی  معـاون 
تکریـم  مراسـم  در  حضـور  بـرای  کـه  پـرورش 
آمـوزش  سـابق  مدیـرکل  جهانگیـری  ابراهیـم 
و پـرورش اسـتان کرمـان و معارفـه سـید داوود 
ملکـی بـه عنـوان سرپرسـت آمـوزش و پـرورش 
اسـتان بـه کرمـان آمـده بـود، از مخالفـان دولت 
گزیـده  کـرد.  انتقـاد  بـه شـدت  امیـد  و  تدبیـر 
سـخنان کفـاش را بـه نقـل از ایسـنا در زیـر می 

خوانیـد: 
• در آن زمـان بـا نفـت 160 دالری گلـی به سـر 

فرهنگیـان نزدنـد، بـه جز پاکدسـتی عـده ای که 
یکـی پـس از دیگری دسـتگیر می شـوند.

امـا طـرح  نماینـدگان اسـت  • اسـتیضاح حـق 
2000 سـوال در مـدت 22 مـاه و چند کارت زرد 

بـه وزرای ایـن دولـت عـادی نیسـت.
• در گذشـته بـرای هر کاری که انجام می شـد یا 

نمی شـد در ابتدا تبلیغـات آن صورت می گرفت.
• بدتریـن کار ایـن اسـت کـه عده ای شـهدا را به 

نام خـود منصـوب کنند.
نـام  از  اسـتفاده  سـوء  بـا  می خواهنـد  چـرا   •

رهبـری و یـا مصـادره شـهدا، خـود را مقبـول و 
ناموجـه جلـوه دهنـد؟ را  بقیـه 

• مـا قیـم مـردم نیسـتیم چـون آنهـا خودشـان 
خـادم، راسـتگو و پاکدسـت را می شناسـند بلکـه 
مـا وظیفـه داریـم تـا در آمـوزش و پـرورش کـه 
مـردم  معتمدیـن  اولیـن  عنـوان  بـه  معلمیـن 
شـناخته شـده اند بـا حضور گسـترده خـود اجازه 
ندهیـم کـه مخالفـان با عـوام فریبی میـدان را به 
دسـت بگیرنـد چراکه آنهـا چنان رفتـار می کنند 

کـه انـگار تمـام جامعه هسـتند.

 رضا عبادی زاده
سـاعات پایانـی پنـج شـنبه 28 خـرداد 
بزرگـی کارخانـه  بـود کـه آتـش سـوزی 
روغـن نباتـی گلنـاز کـه در 15 کیلومتری 
جاده کرمان- جوپار واقع شـده اسـت را را 
فراگرفـت. ایـن دومیـن بار طی یک سـال 

نباتـی  روغـن  کارخانـه  کـه  اسـت  اخیـر 
گلنـاز بـا آتـش سـوزی روبـرو مـی شـود 
امـا آتـش سـوزی پنـج شـنبه گذشـته به 
مراتـب خطرنـاک تر بود. شـعله های آتش 
بـه قـدری زبانـه مـی کشـید که شـاهدان 
مـی گوینـد از پـل چهـارراه جوپـاری قابل 

رویـت بـود. آتـش سـوزی بـزرگ کارخانه 
روغـن نباتـی گلنـاز از حوالـی سـاعت 23 
پنـج شـنبه شـروع شـد و پـس از نزدیـک 
به هشـت سـاعت تـاش، حوالی سـاعت 7 

صبـح روز جمعـه مهار شـد. 
صفحه 3

پیشخوان

مراسم تجلیل
از رفیق استالین

در کارخانه خورشید!
---------  صفحه  4---------

استاندار کرمان:

کوچک سازی دولت
نسخه شفا بخش کشور

---------  صفحه2---------

بیماری سنگ کلیه
 و عالئم آن

---------  صفحه 5---------

مدیر کل آبفا کرمان:

وضعیت آبی 27 شهر استان
قرمز است

---------  صفحه  7---------

بازگشت مس به لیگ برتر؟!
 ---------  صفحه  7---------

رهن 
منزل ویالیی خاص 400 متر بنا در پنج راه 24 آذر دوبلکس

 حیاط مشجر استخر آب گرم کف تمام سنگ درها چوبی پارکینگ 
مسقف االچیق تمام سنگ با نظر متقاضی 220 رهن کامل 

یا تبدیل به اجاره
0 9 3 9 8 5 0 2 8 7 4

ویال در ده باال 
داراي جوی آب همیشگي  68 قصب 220 متر ساختمان بسیار لوکس ٤0 متر سرایداري آب ، برق، کاز ، تلفن

سند مالکیت  طراحي اسپانیایي  داري استخر و آبشار قیمت 12500000000 ریال
Aدفتر 122 متري در برج آبنوس

با دکوراسیون بسیار زیبا  ده خط تلفن سیستم مرکزي دوربین مدار بسته مبلمان خارجي سانترال مرکزي با پارکینگ
قیمت 6000000000 ریال

0 9 ١ 3 9 8 7 5 3 5 5

رهن و اجاره
7 واحد آپارتمان نوسازکلید نخورده در یک مجتمع 

یک و دو خوابه در خیابان جهاد جهت اجاره و 
رهن طبق نظر متقاضی تک یا یک جا75 تا 90 متر 

0 9 3 9 8 5 0 2 8 7 4

آگهي  مناقصه عمومي )نوبت اول(
اداره کل راه وشهرسـازي اسـتان کرمـان در نظـر دارداجـراي پـروژه ذیـل را ازطریق مناقصه عمومـي به پیمانکار 
واجـد شـرایط واگـذار نمایـد. از کلیه شـرکت هاي داراي صاحیت دعوت مي شـود جهت دریافت اسـناد مناقصه 

بـه اداره پیمـان و رسـیدگي و یا سـایت عمومي مناقصات کشـور بـه آدرس iets.mporg.ir مراجعه نمایید.
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365 75/000/000 22/696/898/369
 تکمیل قسمتي
 از مجتمع اداري
شهرستان انار

9٤-٤-63

محـل و مهلـت دریافـت اسـناد:خیابان آیـت ا...صدوقي اداره کل راه و شهرسـازي اسـتان کرمـان -اداره پیمان و 
تاریخ9٤/0٤/01لغایت0٤/0٤/9٤ از  رسـیدگي 

محـل و مهلـت تحویـل پـاکات :خیابـان آیـت ا...صدوقـي اداره کل راه وشهرسـازي اسـتان کرمـان- دبیـر خانـه 
مدیریـت حراسـت حداکثرتاسـاعت 10صبـح روزشـنبه مـورخ13/0٤/9٤

محل و تاریخ بازگشایي پاکات:اداره کل راه و شهرسازي استان کـــرمان ساعت12روزشنبه مـورخ13/0٤/9٤
مدت اعتبار پیشنهادات مالي سه ماه مي باشد.

ضمناً هزینه درج آگهي ها به عهده برنده مناقصه مي باشد.
روابط عمومي اداره کل راه و شهرسازي استان کرمان

خواص اعجاب انگیز روغن شترمرغ
در رفع چین و چروک و درمان دردهای مفصلی

زیبایی و بازسازی پوست: می دانید که به طور معمول 

قبیل  از  شده  شناخته  پوستی  بیماریهای  برای  درمانی  هیچ 

اگزما و پسوریازیس وجود ندارد اما این بیماریها می توانند 

با مصرف روغن شتر مرغ بهتر مدیریت شوند و با توجه به 

روغن جهت  بخشی  اثر  بیمار  نیاز  و  وزن  سن،  عامل  سه 

بازسازی پوست و نفوذ عمقی در بین الیه های پوست که 

هر کدام وظیفه ای خاص به شرح زیر به عهده دارند حدود 

با در نظر گرفتن ۳ عامل  باید  ۷۵ روز زمان الزم است و 

کلیدی فوق هر کسی دوز مصرف خود را مشخص کند. به 

برند و  افرادی که از خشکی بیش از حد پوست رنج می 

پس از استحمام دچار خارش پوست می شوند توصیه می 

گردد پس از هر بار استحمام صورت و دست های خود را 

با روغن شترمرغ به خوبی  چرب کنند.

های پوستی زمان بیشتری برای بهبود نیاز دارند.روغن شترمرغ به خوبی در حدود یک دقیقه  روی پوست مالیده شود. لکه ۳-2هفته روزی یک مرتبه پس از شست و شو با صابون های غیر محرک،  جوش های صورت: برای از بین بردن جوش های صورت به مدت 

پا  کف  و  پاشنه  های  ترک  برای  کف:  و  پاشنه  ترک 
 ) خواب  از  قبل  مرتبه  یک  خصوص  )به  بار  دو  روزی 
روغن شترمرغ به خوبی مالش داده شود. حد اکثر در طی 

سه روز اثرات آن مشهود خواهد بود.

روی  بر  شترمرغ  روغن  از  استفاده  خراشیدگی: 
خراشیدگی ها و زخم های پوستی  و سوختگی ها روزی 
سه مرتبه در طی یک هفته تاثیر بسیار مطلوبی در التیام داشته 

و اثر زخم بسیار کمتری به جا می ماند.

اثرات زیانبار محصوالت آرایشی: برای جلوگیری از اثرات زیانبار انواع 

از مواد مصنوعی و گهگاه حساسیت زا تولید  محصوالت آرایشی که عمدتًا 

شده اند توصیه می گردد قبل از خواب و پس از شست و شوی صورت، روغن 
شترمرغ به خوبی روی صورت مالیده شود.

 کوفتگی  و کشیدگی: ورزشکاران و افرادی که دچار کوفتگی  و کشیدگی عضالنی 

و یا کشیدگی و التهاب تاندون ها و لیگامنت ها شده اند برای تسکین درد روزی دو 

مرتبه باید ناحیه را به خوبی و حداقل به مدت پنج دقیقه با روغن شترمرغ مالش دهند و 

این کار را تا حدود یک هفته ادامه دهند. انجام این کار در هنگام شب و قبل از خواب 

و بستن ناحیه مذکور با باند کشی نتایج بهتری در پی دارد.

روغن شتر مرغ الیه بردار و جوان کننده پوست و صاف کننده  نکته آخر: 
خطوط چروکیده پوست است.

دردهای مفصلی:  افرادی که از درد در ناحیه مچ دست رنج می برند ، نظیر 
کارگرانی که کارهای تکراری با دست انجام می دهند و یا کاربران کامپیوتر و تایپیست 
ها و بیماران مبتال  به روماتیسم و درد های کمر و زانو روزانه سه مرتبه روغن شترمرغ 
را هر بار به مدت سه دقیقه روی ناحیه درد به خوبی مالش دهند. اثرات تسکینی در 

طی سه تا هفت روز بسته به شدت درد ظاهر خواهد شد.

معجزه روغن شترمرغ را در درمان دردهای مفصلی
 از دست ندهید

درد را برای همیشه فراموش کنید
www.roghanshop.ir

برای سفارش مستقیم روغن شترمرغ خالص و دریافت در محل
 با شماره 1596-597-0921  و 9827-944-0936 تماس بگیرید
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22 کاغذ اخبار

یادداشت

پنج سوال درباره »یکتا«
 سید صادق روحاني

 نـام »یکتـا« چنـد وقتـي اسـت کـه در فضاي رسـانه اي 
کشـور دیـده و شـنیده مـي شـود. جبهـه ، حزب یا تشـکلي 
کـه هنوز مجـوزي ندارد و تنهـا هویتش مرهون نـام محمود 
احمـدي نـژاد اسـت. چـرا که تشـکیل دهندگان این تشـکل 
نـژاد  احمـدي  محمـود  دولـت  هیئـت  اعضـاي  از  همگـي 
هسـتند. در ادامـه سـعي مـي کنیـم بـه 5 پرسـش در بـاره 

»یکتـا« مطـرح کنیم.
یکتا قانوني است؟

ماهیـت قانونـي »یکتـا« هنـوز مشـخص نیسـت چـرا که 
مقیمـي معـاون سیاسـي وزارت کشـور گفته اسـت : تشـکل 
سیاسـی به نـام »یکتا« از کمیسـیون ماده احـزاب هیچگونه 
مجـوزی درخواسـت نکـرده اسـت بنابرایـن هرگونـه فعالیت 
آنهـا خـاف قانـون اسـت و بایـد پاسـخگو باشـند. »یکتـا« 
نخسـتین تشـکل سیاسـي اي نیسـت کـه بـه وسـیله دولت 
مـردان از قـدرت خـارج شـده تشـکیل مي شـود و شـاید به 
همیـن دلیـل باشـد کـه برخـي رسـانه هـا از ایـن تشـکل با 

عنـوان کارگـزاران جدیـد نـام بـرده اند. 
رابطه »یکتا« با احمدي نژاد چیست؟

اگرچـه یکتایـي هـا ارتباط خـود را احمـدي نـژاد رد مي 
کننـد امـا شـاید تنهـا چیـزي کـه باعث شـده اسـت رسـانه 
هـا بـا حساسـیت مسـایل آن را پیگیـري کننـد همیـن نـام 
احمـدي نـژاد و حرکـت هـاي او در آسـتانه انتخابات مجلس 
باشـد. کامـران دانشـجو دربـاره ماهیتشـان گفته اسـت که» 
مـا یـک عـده یارانـی هسـتیم کـه بـا هـم نشسـته ایم، امـا 
شـما اسـم جبهـه از ایـن تجمـع ندیده ایـد یکتا، یکتا اسـت؛ 
یعنـی یـاران کارآمدی و تحول ایران اسـامی.« دانشـجو که 
در حاشـیه نخسـتین همایـش یکتـا حـرف مـي زد دربـاره 
ارتباطشـان بـا رئیـس دولـت دهـم هم گفـت که یکتـا هیچ 
رابطـه تشـکیاتی با آقـای احمدی نـژاد ندارد. از سـوي دیگر 
فریـدون عباسـي معـاون احمـدي نـژاد در دولـت دهـم کـه 
ریاسـت سـازمان انـرژي اتمـي را بر عهـده داشـت در اینباره 
گفـت کـه ایـن مجمـع بـه صـورت جداگانـه فعالیت هـای 
خـودش را دنبـال می کنـد و احمدی نـژاد هـم افـراد و سـاز 

و کار خـودش را دارد.
»یکتا« چه قدر در میان اصولگرایان مهم است؟

ایـن تکذیـب ارتبـاط بـا احمدي نژاد شـاید بـه این خاطر 
باشـد کـه »یکتا«یي ها به دنبال این هسـتند که تشکلشـان 
را مهـم جلـوه دهنـد. امـا به نظر مي رسـد که سـایر تشـکل 
هاي سیاسـي به خصـوص اصولگرایان هنـوز اعتناي چنداني 
بـه این تشـکل نکـرده اند. این مسـئله از آن جایي مشـخص 
مـي شـود کـه هنـوز در جلسـات وحـدت اصولگرایـان براي 
انتخابـات مجلـس نهـم نماینـده این تشـکل حضور نـدارد و 
حتـي هیـچ یک از تشـکل هاي سیاسـي و چهره ها سـخني 

از ایـن جریان نیـاورده اند. 
هدف از تاسیس »یکتا« چیست؟

در روزهـای اخیـر ایـن سـوال مطرح شـده که هـدف این 
تشـکل کـه بـه حـزب کارگـزاران جدیـد نیـز شـهرت یافته، 
چیسـت و آیـا قـرار اسـت به عنـوان یک حزب مهـم و جدی 
پـای کار انتخابـات بیایـد یـا هـدف دیگـری در میان اسـت؟ 
همـه بـاور دارنـد که هشـت مـاه مانده بـه انتخابـات مجلس 
، تشـکیل یـک جبهه سیاسـي تنها مـي تواند چنیـن هدفي 
داشـته باشـد. حتـي اگـر محمد عباسـي، وزیـر ورزش دولت 
احمـدي نـژاد بگویـد:» هـدف جبهه یکتـا فعا برنامـه ریزی 
و انسـجام بـرای انتخابات نیسـت؛ گرچـه وزرای دولت نهم و 
دهـم و خیلـی از افـراد دیگـر در مجلـس حضـور داشـته اند 
و ممکـن اسـت ظرفیـت هایشـان بـرای حضـور در مجلـس 
مـورد توجـه قـرار گیرد.«وضعیـت »یکتا« وضعیـت پیچیده 
اي اسـت. اگرچـه هویتشـان را مرهـون عضویـت در دولـت 
احمـدي نـژاد هسـتند امـا از یکسـو مـي خواهنـد خواهنـد 
هویتـي مسـتقل از احمـدي نـژاد داشـته باشـند. بـه همین 
دلیـل بـه دنبـال چهـره هـاي موجـه اصولگرایي مـي روند و 
آنچنـان کـه دیدیـم در اولیـن گردهـم آیـي شـان آیـت اهلل 
موحـدي کرمانـي و حجـت االسـام تقـوي ، رئیـس و نائـب 
رئیـس جامعـه روحانیـت مبـارز تهـران را دعوت مـي کنند.

غایب بزرگ »یکتا« کیست؟
مسـئله دیگـر کارآمـدي نیروهایـي اسـت کـه در »یکتا« 
جمـع شـده انـد. یکتایـي هـا همـه وزرا و معاونیـن احمدي 
نـژاد بـوده انـد. از سـوي دیگر طبـق فراخوانـي کـه داده اند 
از مدیـران اجرایـي دولـت احمـدي نـژاد در شهرسـتان هـا 
دعـوت کـرده انـد که نماینـدگان این تشـکل در شهرسـتان 
هـا باشـند. اما نکته اي کـه باید به آن توجه شـود ناکارامدي 
ایـن مدیـران اسـت. یکـي از انتقاداتـي که به دولـت احمدي 
نـژاد مـي شـد ، ناتوانـي وزرا و مدیرانـش بـود کـه نمـي 
توانسـتند از پـس مشـکات جامعه بـر بیایند. از سـوي دیگر 
معـدود چهـره هـاي توانمند دولت احمـدي نـژاد مانند علي 
اکبـر صالحـي نیـز در میان این هـا نیسـتند. همچنین نقطه 
قابـل توجه جـاي خالي صادق محصولي اسـت. بعید نیسـت 
کـه عـدم حضـور او به این دلیل باشـد که نمـي خواهند انگ 

سـرمایه داري بـه این تشـکل وارد شـود.

مجمـع تشـخیص مصلحت نظـام، آیت ا... 
هاشـمی رفسـنجانی با اعضای هیـأت مدیره 
و جمعـی از اعضـای خانـه صنعـت، معدن و 

تجـارت جوانـان ایـران دیـدار کـرد و درباره 
گزیـده  کـرد.  صحبـت  مختلـف  مسـائل 
تشـخیص  مجمـع  رئیـس  هـای  صحبـت 

مصلحـت نظـام را به نقـل از روابـط عمومی 
مجمـع تشـخیص در زیـر مـی خوانیـد:

 واگـذاری امـور بـه مـردم و توجـه بـه 
بخـش خصوصـی یـک رونـد جهانـی اسـت 
و در مقایسـه بـا بخش هـای دولتـی موفـق 
تـر اسـت. در جامعـه ای کـه ظرفیـت بـرای 
اشـتغال زایی وجـود دارد، افزایـش بیـکاران 

بـا هیـچ بهانـه ای توجیه پذیـر نیسـت.
 در حالـی کـه منابع درآمدی کشـور به 
شـدت کاهـش پیدا کـرده، برخـی دخالت ها 
در تصمیـم گیری هـای اجرایـی، مخصوصـاً 
و  می گیـرد  خارجـی، صـورت  سیاسـت  در 
مخالفـان تخریبی بـا اسـتفاده از منابع مالی 

و رسـانه های تبلیغـی فـراوان خـود، درصدد 
القای ناکارآمدی مسـئولین اجرایی هسـتند.

نظرهـای  اظهـار  ضررهـای   
و  مسـؤول  غیـر  مقامـات  غیرکارشناسـی 
در  نهادهـا،  برخـی  جناحـی  تصمیم هـای 
وهلـه اول بـه ضـرر مصالـح و منافـع ملـی 
کشـور و مـردم تمـام می شـود. در شـرایط 
بـا  همـه  بایـد  جهـان،  و  منطقـه  کنونـی 
وحـدت کلمـه و انسـجام پشـتیبان نظـام و 
حامـی دولـت بـرای حل مشـکات باشـیم.

سـال ها،  آن  ویرانی هـای  و  خرابی هـا   
بـه خاطـر 8 سـال جنـگ بـود کـه روحیـه 
بـر  جبـران  بـرای  را  مـردم  حماسـی 

می انگیخـت و روابط مسـؤولین، به خصوص 
در سـطوح عالـی صمیمانه و عمیـق بود، اما 
مدیریت هـای  سـؤ  از  ناشـی  خرابی هـای 
دولـت قبـل، نـا امیدی را بـه جامعـه تزریق 
می کـرد و وحـدت و همدلـی بین مسـؤوالن 

مختلـف و مـردم را مخـدوش کـرده بـود.
دارد  شـرایطی  سـازندگی  روحیـه   
کـه اوالً اصـاح سیاسـت داخلـی و تقویـت 
ثانیـاً  و  همـکاری  و  همدلـی  خودبـاوری، 
گسـترش  و  خارجـی  سیاسـت  اصـاح 
و  عـزت  براسـاس  بین المللـی  تعامـات 
آن  نیازهـای  پیـش  مهمتریـن  از  حکمـت، 

هسـتند. شـرایط 

خرابی های ناشی از دولت قبل جامعه را ناامید کرد

بیانیه خانواده 
شهدا در اعتراض
 به سوءاستفاده از 
خون شهدا

خانـواده  اعضـای  از  175نفـر 
حواشـی  بـه  اعتـراض  در  شـهدا 
پیـش آمـده در مراسـم تشـییع 
ضمـن  غـواص  شـهدای  پیکـر 
صـدور بیانیـه ای، هشـدار دادند تا 

جریانات سیاسـی سوءاسـتفاده از خون شـهیدان را برای سـاختن نردبانی جهت 
رسـیدن به مطامع و امیال سیاسـی خود و تبدیل آن شـهدای بزرگوار به محملی 
بـرای تقابل هـا و امتیازگیری هـای سیاسـی، پایـان دهند. بـه گزارش نامـه نیوز ، 
متن این بیانیه به این شـرح است:»هوالشـاهد دیروز بار دیگر مردم قدرشـناس و 
فهیـم ایران حماسـه ای دوبـاره آفریدند. همه یکصدا و متحد بـه بدرقه ی پاره های 
تن ملت آمدند و کاروان شـهدای دریادلشـان را با سـوز و اشـک و اندوه همچون 
نگینـی در آغـوش کشـیدند. همـه بـا هر نـگاه و مـرام و مسـلکی آمـده بودند، تا 
عظمت ایثار و شـکوه حماسـه فرزندان میهن را پاس بدارند. حماسـه ی شـهدایی 
کـه در حصـار دشـمن، ایسـتاده مـرگ را در آغوش کشـیدند تا دسـتان قانون در 
ایـن سـرا تـا ابد باز بماند و دسـتان کسـی بـه ناحق بسـته نماند. امـا دریغ و صد 
افسـوس که دیروز در بازار هیاهوی سیاسـت، شـهدا از همیشـه غریب تـر بودند... 
افسـوس کـه باز هـم هواهای نفسـانی و امیال دنیـوِی گروهی سیاسـت باز که در 
هـر جریـان اصیلـی به دنبـال طرح خود هسـتند و هیچ نسـبتی بـا راه و روش و 
سـیره شـهدا ندارند، سـبب شـد که بـاز هم تمام تـوان و امکانـات خـود را به کار 
بگیرنـد تـا از رهگـذر ایـن حماسـه ی عظیـم و ایـن حضـور بی تکلـف و صادقانه 
مردم رشـید سـرزمینمان، پلی بسـازند برای رسـیدن به اهداف و اغراض سیاسـی 
و جناحـی خویـش. تابوت هـای مقدس شـهدا همیشـه کهربای عشـقی ابدی در 
جـذب و جلـب آحـاد مردم ایران بسـوی خود بوده و هسـت و تبدیـل این حضور 
پروانه وار خیل عاشـقان شـهدا به محملی برای پیش برد منافع و اهداف سیاسـی 
هرگز پذیرفتنی نیسـت. به راسـتی بـا تخریب عظیم ترین سـرمایه های اجتماعی 
یعنـی اقبـال و ارادت همـه اقشـار جامعـه بـه شـهدا، چـه کسـی منتفـع خواهد 
شـد؟ مـا جمعـی از خانواده هـای شـهدای واالمقام ایران اسـامی صراحتـا به این 
جریانـات سیاسـی کـه بارهـا پاسـخ خـود را از مـردم گرفته اند، هشـدار می دهیم 
کـه بـه سوءاسـتفاده از خون شـهیدانمان بـرای سـاختن نردبانی جهت رسـیدن 
بـه مطامـع و امیال سیاسـی خـود و تبدیل آن شـهدای بزرگوار بـه محملی برای 
تقابل هـا و امتیازگیری هـای سیاسـی پایـان دهنـد. مادامـی که هر کـوی و برزن 
ایـن ُملـک معطـر به نام و یاد شهداسـت و مـادران و پدران و همسـران و فرزنداِن 
داغدیـده ایـن اسـطوره های غیـرت و شـرف، زنده انـد اجـازه نخواهنـد داد هیـچ 
دسـته و گـروه و جریانـی، میراث خوار حماسـه و ایثار عزیزانشـان شـود. و العاقبة 
الهل التقوی و الیقین« گفتنی سـت روز چهارشـنبه پیکر 175 شـهید غواص در 
تهـران با حضور گسـترده مردم تشـییع شـد که برخـی از گروه های سیاسـی در 
روز مراسـم قصد داشـتند با سـر دادن شـعارهایی علیه دولت، از فضا سواسـتفاده 
کننـد. نشـریات ایـن گـروه ها هـم روز بعد سـعی در مصـادره کردن شـهدا برای 

جریان خود داشـتند.

کودکی که
به آن تجاوز شد، 
فرزند ما هم بود

از  یکـی  گذشـته،  روزهـای 
روزنامـه هـای کشـور مطلبی را 
در مـورد یک تجـاوز گروهی به 
یـک کـودک کار منتشـر کـرد. 
ایـن قـرار بـوده کـه  از  ماجـرا 
گروهـی از خبـر نـگاران بـرای 

تهیـه گـزارش از کـوکان کار بـه تحقیـق میدانـی پرداختـه انـد کـه به این 
مـورد برخـورد کـرده انـد. به گـزارش تابنـاک، مسـأله از آنجایـی جالب تر 
مـی شـود کـه در جامعـه هیـچ واکنشـی بـه برخـورد با ایـن مورد نشـد و 
جالـب تـر آنکـه حتـی نمایندگان مجلـسـ  که خـود را نماینـده مردم می 
داننـد ـ از وجـود چنیـن ناهنجـاری هایـی در سـطح جامعه خبـر ندارند و 
هنگامـی کـه مسـأله را بـا آنهـا در میـان گذاشـتیم، گفتند اولین بار اسـت 
چنیـن چیـزی را می شـنوند. یکـی از مهم ترین دغدغه مسـئوالن کشـور، 
موضـوع عفـت در میـان عمـوم مـردم اسـت؛ چیزی کـه به خاطـر آن وزیر 
فرهنـگ را بارهـا بـه مجلـس کشـانده اند؛ مسـأله ای که به خاطـر آن عده 
ای حاضـر هسـتند ورزش کشـور را فدای آن کنند، اما اکنـون پس از وقوع 
چنیـن اتفاقـی همـه سـکوت کـرده اند. رسـول خضـری، عضو کمیسـیون 
بهداشـت و در مـان مجلـس شـورای اسـامی در این بـاره گفت: متأسـفانه 
گویـا در ایـن مـورد، مصـرف مـواد مخـدر ماننـد شیشـه باعـث ایـن اتفاق 
شـده اسـت؛ یکی از عوارض مشـهود این ماده مخدر، جنون جنسـی اسـت 
و همیـن چنیـن فاجعـه ای بـه بـار آورده اسـت. وی گفـت: جنون جنسـی 
ناشـی از مصـرف شیشـه، باعث به وجود آمدن مشـکات زیادی می شـود؛ 
یکـی از اینهـا مـوردی اسـت که این رسـانه به آن اشـاره کرده و متأسـفانه 
شـش نفـر بـه یک کودک 11 سـاله تجاوز کـرده اند. دیگر آنکـه این عامل، 
باعـث انتقـال بیمـاری های خطرنـاک مانند ایـدز و هپاتیـت در جامعه می 
شـود که فـوق العاده خطرناک هسـتند. جـواد جهانگیـر زاده نماینده دیگر 
مجلـس شـورای اسـامی و عضـو کمیسـیون امنیت ملـی در این بـاره می 
گویـد: ایـن موضـوع حتمـا قابـل پیگیـری اسـت. فرقی نمـی کنـد؛ او بچه 
مـا هـم هسـت و فرقـی هـم نـدارد. ایـن ماجرا رخـداد اتفـاق دهشـتناکی 
اسـت کـه در کشـور رخ داده اسـت. وی گفـت: بایـد بـا این اتفـاق برخورد 
قاطعـی شـود، نمی خواهـم واقعیت هـای اجتماعی را کتمان کنـم؛ اما این 
عمـل نـه بـا دیـن مـا سـازگاری دارد و نه بـا فرهنگ مـا. پلیس و سـازمان 
بهزیسـتی بایـد در ایـن مـورد پاسـخگو باشـند. من به شـما قـول می دهم 
ایـن موضـوع را پیگیـری کنـم، زیـرا بـه هیـچ عنـوان پذیرفته نیسـت. وی 
گفـت: ادامـه ایـن روند می توانـد، یک سـقوط اخاقی بـزرگ را در جامعه 
مـا کلیـد بزند. کسـانی کـه ایـن کار را کرده اند مسـتوجب عواقب سـختی 
از سـوی قانـون خواهنـد بود. دادسـتان تهـران باید این موضـوع را پیگیری 
کنـد، ایـن کار چهـره جامعـه مـا را خدشـه دار خواهـد کـرد؛ بایـد ایـن 

موضـوع پیگیری شـود.

وایتکس در شیر 
و خمیرمرغ در 
سوسیس و کالباس؛ 
شایعه یا واقعیت؟

هـراز گاهـی در فضـای مجازی 
خبرهایـی مبنـی بـر وجـود یـک 
برخـی مـواد  مـاده خطرنـاک در 
خوراکـی بـه گوش مـی خـورد. از 
وایتکس در شـیر تـا خمیر مرغ در 

سوسـیس و کالبـاس. چنـد وقـت پیش هم گفته شـد در گوشـت برخـی مرغ ها 
جیـوه وجـود دارد کـه شـماره 392 پیام ما بـه این موضوع پرداختیم و مشـخص 
شـد وجود جیوه در غذای مرغ ها شـایعه بوده اسـت. حاال رئیس کارگروه صنایع 
غذایـی انجمـن مدیریـت کیفیت با ایسـنا دربـاره علت بروز این شـایعات صحبت 
کـرده اسـت. رییـس کارگروه صنایـع غذایی انجمـن مدیریت کیفیت ایـران نبود 
هماهنگـی بیـن سـازمان های تصمیم گیرنـده و نبـود ارتباط دانشـگاه و صنعت را 
دلیـل مطـرح شـدن مباحـث غیـر کارشناسـی و بـه وجود آمـدن شـایعه هایی از 
قبیـل اسـتفاده وایتکس در شـیر یـا خمیرمرغ در فرآورده های گوشـتی دانسـت. 
دبیریـان، افزایـش ارتباط صنعت و دانشـگاه را الزمه ارتقای صنعت کشـور عنوان 
و اظهـار کـرد: در راسـتای تولیـد باکیفیت باید تعامـل بین سـازمان های نظارتی 
و همچنیـن ارتبـاط صنعـت و دانشـگاه افزایـش یابـد. وی با بیان این کـه باید هر 
یـک از سـازمان ها در حـوزه تخصـص و مسـئولیت محولـه تخصصی خـود اظهار 
نظـر کننـد، گفـت: بـه نظـر می رسـد بـا توجه بـه اینکـه مصـرف فـرآورده های 
غذایی با منشـأ دامی بر عهده سـازمان دامپزشـکی کشـور اسـت، اظهار نظر این 
سـازمان در خصوص مصرف خمیر مرغ کارشناسـی اسـت. دبیریان ادامه داد: این 
در حالـی اسـت که وزارت بهداشـت به طور کل مصرف خمیر مـرغ را ممنوع اعام 
کرده اسـت. البته باید این مسـاله را در نظر گرفت که تمام سـازمان های نظارتی 
دغدغه شـان حفـظ سـامت مـردم اسـت و اگر وزارت بهداشـت چنیـن عقیده ای 
دارد هدفـش تکثیر نشـدن واحد هـای زیرپلـه ای و ورود خمیرمرغ غیربهداشـتی 
بـه فرآورده های گوشـتی اسـت .رییـس کارگروه صنایـع غذایی انجمـن مدیریت 
کیفیـت ایـران با بیان این که باید تعامل بیشـتری بین سـازمان های دامپزشـکی، 
اسـتاندارد و غـذا و دارو ایجـاد شـود، گفـت: از ایـن طریـق مـردم می تواننـد بـه 
درسـتی انتخـاب کننـد و دغدغـه ای درباره سـامت یـک محصول ندارنـد. وی با 
بیـان این کـه نباید اجـازه اظهار نظر بـه افراد غیرتخصصـی داده شـود، اظهار کرد: 
چنـد وقـت پیـش موضوع وجود وایتکس در شـیر مطرح شـد که بایـد گفت این 
مباحـث تنهـا موجب تشـویش اذهـان عمومی می شـود. دبیریـان با بیـان این که 
مسـئول سـامتی مردم وزارت بهداشـت اسـت، گفت: وزارت بهداشـت در زمینه 
سـامت مـواد غذایی فعالیت خوبی داشـته اسـت اما این مسـئله را بایـد مد نظر 
قـرار داد کـه تعـداد واحدهـای غذایی در کشـور زیاد اسـت و کنترل ایـن واحدها 
کار راحتـی نیسـت. رییس کارگـروه صنایع غذایی انجمن مدیریـت کیفیت ایران 
بـا بیـان این کـه بایـد بـا کارخانه هایـی کـه تخلـف می کننـد بـه شـدت برخورد 
شـود، اظهـار کـرد: زمانـی که یـک کارخانه پروانه سـاخت از سـازمان غـذا و دارو 
و همچنیـن نشـان سـازمان اسـتاندارد را دارد نبایـد هیچ گونـه نگرانـی در مـورد 

مصـرف آن کاال وجود داشـته باشـد.

خبرخبر

مجمع تشخیص مصلحت نظام

خبر

در  پنجشـنبه  روز  روحانـي  حسـن 
ضمـن  وي،  بـا  قطـر  امیـر  تلفنـي  تمـاس 
درگیري هـاي  حـوادث  از  تاسـف  ابـراز 

منطقـه گفـت: بایـد همـه دسـت بـه دسـت 
هـم دهیـم تـا درگیـري و خونریـزي میـان 
بـرادران مسـلمان متوقـف شـود. بـه گزارش 

ایسـنا رئیس جمهـور بـا اشـاره بـه گسـترش 
تروریسـتي  فعالیـت گروه هـاي  و  تروریسـم 
اظهارداشـت: همـه کشـورهاي  در منطقـه، 
مي برنـد  رنـج  تروریسـم  مسـاله  از  منطقـه 
تروریسـتي  گروه هـاي  اقدامـات  کـه  چـرا 
بـه نفـع هیـچ کـدام از کشـورهاي منطقـه 
نیسـت و سـد و مانـع بزرگـي بـراي توسـعه 
منطقه و تقویت روابط میان کشـورها اسـت. 
روحانـي، بر امداد و کمک رسـاني به آسـیب 
دیـدگان جنـگ در همـه کشـورها بـه ویـژه 
یمـن تاکیـد کرد و خواسـتار تاش کشـورها 
براي امدادرسـاني به آسـیب دیـدگان و حل 

در  رئیس جمهـور  شـد.  منطقـه  مشـکات 
ادامـه بـا تاکیـد بـر عاقه منـدي کشـورمان 
براي گسـترش مناسـبات با همه کشـورهاي 
دنیـا بـه ویـژه همسـایگان گفـت: زمینه هـا 
عرصـه  در  خوبـي  بسـیار  هـاي  ظرفیـت  و 
سیاسـي و اقتصادي میـان ایران و قطر وجود 
دارد کـه بایـد از آن به بهترین نحو اسـتفاده 
شـود. امیـر قطر هـم در این تمـاس تلفني با 
تبریـک فـرا رسـیدن مـاه مبارک رمضـان به 
دکتـر روحانـي و درخواسـت اباغ سـام وي 
بـه مقـام معظـم رهبري، گفـت: روابـط ما با 
جمهـوري اسـامي ایران، دیرینـه، تاریخي و 

مسـتحکم اسـت و مـا خواهـان تقویت بیش 
از پیـش ایـن روابـط هسـتیم.

ثانـي  آل  حمـد  بـن  تمیـم  شـیخ   
اظهارداشـت: ممکـن اسـت گاهـي در برخي 
مسـایل، اختاف دیدگاه وجود داشـته باشـد 
اما دو کشـور دوسـت، برادر و همسـایه باید از 
ایـن موانـع عبـور کنند.امیر قطر با اسـتقبال 
از گسـترش بیـش از پیـش روابـط اقتصادي 
و تجـاري میـان تهـران و دوحـه گفـت: قطر 
بـراي تقویـت و رونق همکاري هـا و مبادالت 
تجـاري میـان دو کشـور، امکانات ویـژه اي را 

احـداث کرده اسـت.

خونریزي میان برادران مسلمان باید متوقف شود
بین الملل

مشکل اینترنت به 
شرکت زیرساخت 

مربوط است
رئیـس هیات مدیـره مخابرات، 
کیفیـت  بـا  کاربـران  مشـکات 
اینترنـت ایـن شـرکت را بـه عدم 
تامیـن پهنای باند کافی از سـوی 
زیرسـاخت  ارتباطـات  شـرکت 
مربـوط دانسـت و گفـت: شـرایط 
 STM1 بـه گونـه ای اسـت کـه اگـر بـه عنـوان مثـال مـا تقاضـای 100 خـط
داشـته باشـیم تنهـا تعـداد 50 خـط بـه مـا تعلـق می گیـرد. بـه گـزارش ایسـنا 
سـیدمصطفی سیدهاشـمی گفـت: قطعـا اگـر مـا نتوانیـم خدمـات بهتـری بـه 
مشـتریان خـود ارائـه کنیم، مشـترکان خـود را از دسـت خواهیـم داد. به همین 
دلیـل همـواره توسـعه، تاکیـد و سـرمایه گذاری مـا در ایـن جهت بوده اسـت که 
بـرای حفـظ مشـتری خدمـات بهتـری ارائـه شـود و روز بـه روز هـم بـر تعـداد 
ایـن سـرویس ها افـزوده می شـود. سیدهاشـمی دربـاره گایه هـای مشـترکان از 
کیفیـت اینترنـت مخابـرات نیـز اظهار کـرد: در حـوزه اینترنت ما بـا بحث تامین 
پهنـای بانـد مواجهیـم که اگـر شـرکت ارتباطـات زیرسـاخت بتواند ایـن نیاز را 
تامیـن کنـد کیفیت بهتـری خواهیم داشـت. سیدهاشـمی در پایان خاطرنشـان 
کـرد: بـا ایـن وجود در حـوزه خدمات پـس از فروش ما قبـول داریم کـه باید به 

گونـه ای فعالیـت کنیـم کـه مشـتریان مـا رضایت داشـته باشـند.

محاکمه متهمان 
حمله به

علی مطهری 
بـه  حملـه  پرونـده  متهمـان 
مـردم  نماینـده  مطهـری  علـی 
شـورای  مجلـس  در  تهـران 
در  امسـال  مـرداد   13 اسـامی، 
شـعبه 101 دادگاه جزایی شـیراز 
گـزارش  بـه  می شـوند.  محاکمـه 
تسـنیم مصطفـی تـرک همدانـی 
وکیـل مدافـع علـی مطهـری در ایـن پرونـده گفـت: دادگاه رسـیدگی بـه ایـن 
پرونـده، سـاعت 10 صبـح سه شـنبه 13 مـرداد امسـال برگزار می شـود. به گفته 
وی در ایـن پرونـده بـرای 11 متهم کیفرخواسـت صادر شـده اسـت که سـه نفر 
از متهمـان، رییـس دانشـگاه، معـاون دانشـگاه و دانشـجوی دعوت کننده اسـت. 
بـر اسـاس ایـن گـزارش، علـی مطهـری اسـفند سـال 93 کـه بـرای سـخنرانی 
در دانشـگاه شـیراز بـه ایـن شـهر سـفر کـرده بـود مـورد تهاجـم عـده ای قـرار 
گرفـت و بـا واکنـش افـکار عمومـی مواجـه شـد. از دیگـر حواشـی ایـن اتفـاق 
برکنـاری فرمانـدار جهـرم بـه دلیل دلجویـی از علی مطهـری بود. بـه دنبال این 
حادثـه، مطهـری از حمله کننـدگان بـه خود شـکایت کـرد که موضوع در شـعبه 
ششـم بازپرسـی دادسـرای انقاب شـیراز مورد رسـیدگی قرار گرفت. در جریان 
رسـیدگی های دادسـرا، از تعـداد زیـادی تحقیقـات بـه عمـل آمد کـه در نهایت 

بـرای 11 نفـر در ایـن پرونـده کیفرخواسـت صـادر و بـه دادگاه ارسـال شـد.

استیضاح فانی 
چهارشنبه 
هفته دیگر

محمدرضـا باهنـر کـه ریاسـت 
علنـی  جلسـه  پایانـي  سـاعات 
مجلس را برعهده داشـت در پاسـخ 
بـه تذکـر نماینـده مـردم زنجـان 
اسـتیضاح  طراحـان  از  یکـی  کـه 
آمـوزش  وزیـر  فانـی  اصغـر  علـی 
جلسـه  گفـت:  اسـت،  پـرورش  و 
غیرعلنـی امـروز بـه درخواسـت نزدیـک بـه 170 نفـر از نماینـدگان بـراي بررسـي 
مشـکات فرهنگیـان انجـام شـد و ربطـي بـه اسـتیضاح وزیر نداشـت و اسـتیضاح 
فرآینـد قانونـي خـودش را دارد. باهنـر خطاب بـه علیمردانی اظهارکـرد: اگر به ائین 
نامـه دقـت کنیـد مي بینید کـه ما امروز نمـي توانیم اسـتیضاح را بـه رای بگذاریم. 
گفتنـي اسـت؛  نماینـده زنجان در تذکـری آیین نامه ای اظهارداشـت: ما متقاضیان 
اسـتیضاح وزیـر آموزش و پرورش با برگزاری جلسـه غیرعلنـی امروز مجلس نه تنها 
قانـع نشـدیم بلکه محکـم تر پای اسـتیضاح فانی ایسـتاده ایم و نسـبت به عملکرد 
امروز هیات رییسـه مجلس معترض هسـیتیم . باهنر در پایان جلسـه علنی مجلس 
شـورای اسـامی اظهار داشـت: با توجه به ایـن که تعـدادی از امضاکنندگان امضای 
خـود را پـس گرفتنـد ولـی تعـداد امضاها بـه زیـر 10 نفر نرسـید، بنابراین مسـاله 
اسـتیضاح وزیـر آمـوزش و پـرورش در صحن علنی برگزار خواهد شـد و هفته آینده 

چهارشـنبه سـوم تیـر مـاه فانـی از خـود دفـاع خواهـد کرد.

تازه ترین احتماالت 
درباره متهم 

اسیدپاشی اصفهان
حسـین علیـزاده بـا گذشـت 
وقـوع  از  یکسـال  حـدود 
بـه  حاضـر  اسیدپاشـی  حادثـه 
پاسـخگویی به سـوال خبرنگاران 
در خصـوص پرونـده اسیدپاشـی 
اصفهـان شـد بـا بیـان اینکـه در 
حـال حاضـر وکالـت سـه نفـر از قربانیـان حادثه اسیدپاشـی در اصفهـان را بر 
عهـده دارد، اظهـار داشـت:  در حال حاضر وکالت خانم ها »سـمیه مثماریان«، 
»مینـا آزاده« و »مرضیـه ابراهیمی« که قربانیان حادثه اسـید پاشـی هسـتند 
را برعهـده دارم ضمـن آنکـه »سـهیا جورکـش« کـه یکـی دیگـر از قربانیان 
اسـید پاشـی اصفهـان بـوده اسـت در حـال حاضر بـرای انجام اعمـال جراحی 
بـه خـارج از کشـور منتقل شـده اسـت. به گـزارش نامه نیـوز علیـزاده با بیان 
اینکـه در بیـن افـرادی کـه خشـونت علیـه زنـان داشـته انـد یـک نفر بـا دارا 
بـودن انجـام بیـش از 250 فقـره خشـونت علیـه زنان بیشـتر مورد ظـن بوده 
اسـت، افـزود: از ایـن رو بازجویی هـای بیشـتر و موشـکافانه تری بـر روی ایـن 
مـورد انجـام شـده اسـت. وی همچنیـن اظهار داشـت: گمـان اصلـی مقامات 
کشـوری و اسـتانی بـر این اسـت که متهـم اصلی حادثـه اسیدپاشـی اصفهان 

همـان فـرد متهـم بـه سـرقت های سـریالی اسـت.

مخابرات اسید پاشی مجلس قانون
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خبر
برگزاری برنامه رصد آسمان کرمان 

در فرهنگسرای کوثر
برنامـه آموزشـی رصد آسـمان کرمـان ویژه عاقـه مندان 
در فرهنگسـرای کوثـر شـهرداری کرمان برگزار می شـود.به 
گـزارش عمومـی شـهرداری کرمـان ایـن برنامـه بـه صورت 
هفتگـی در روزهـای چهارشـنبه بعـد از غـروب خورشـید 
در فرهنگسـرای کوثـر شـهرداری کرمـان برگـزار می شـود. 
همچنیـن ایـن برنامـه بـا کاس هـای جانبی آمـوزش نجوم 
رصـدی و نجـوم پیشـرفته بـرای شـرکت کننـدگان همـراه 
مـی باشـد. هدف از برگـزاری این برنامـه ارتقاء علـم نجوم و 
سـطح اطاعات نجومی شـرکت کنندگان و آشـنایی با صور 
فلکـی اسـت و عاقـه منـدان جهـت شـرکت در ایـن برنامه 
مـی توانند به فرهنگسـرای کوثر شـهرداری مراجعـه نمایند.

توزیع کاالهای اساسی در طرح 
ضیافت بدون محدودیت است

فرمانـدار جیرفـت بـا بیـان ایـن مطلب کـه اجـرای طرح 
ضیافـت نقـش موثری در تعـادل بازار و جلوگیـری از افزایش 
کاذب قیمـت برخـی کاالهای اساسـی دارد گفت: بدون هیچ 
محدودیتـی کاالهـای اساسـی در طـول ماه مبـارک رمضان 
و در قالـب ایـن طرح در سـطح شهرسـتان توزیع می شـود. 
بـه گـزارش ایرنـا احمد امینـی روش بـا تبریک فرا رسـیدن 
مـاه مبـارک رمضـان افـزود: در طـرح ضیافـت برنامـه ریزی 
شـده کـه گوشـت مرغ بـا قیمـت مصوب هـر کیلوگـرم 55 
هـزار ریال و گوشـت قرمـز به قیمـت 210 هزار ریـال بدون 
محدودیـت بیـن شـهروندان توزیـع شـود. وی خاطرنشـان 
کـرد: همچنیـن شـکر، برنـج و روغـن هـم بـا قیمـت هـای 
مصـوب توزیـع خواهـد شـد و بـه همیـن منظـور نیـز مکان 
های توزیع در سـطح شـهر و مراکز بخش ها مشـخص شـده 
اسـت. امینـی روش بـا بیـان ایـن مطلب کـه در مـاه مبارک 
رمضـان تقاضـای زیادی در بـازار برای برخـی از کاالها ایجاد 
مـی شـود، گفت: طـرح ضیافت بـرای کنتـرل تقاضـا، ایجاد 
تعـادل و کاهـش التهاب بـازار در خصوص برخـی از کاالهای 
اساسـی اجـرا می شـود. وی از تشـدید طرح نظارت بـر بازار 
در ایـام مـاه مبـارک رمضـان خبـر داد و افـزود: در آسـتانه 
فرارسـیدن ماه مبارک رمضان توسـط بازرسـان اتاق اصناف، 
صنعـت، معـدن و تجـارت، تعزیـرات حکومتـی و فرمانداری 
نظـارت مسـتمری بر بازار صـورت می گیـرد و در این زمینه 
بـا افـراد متخلـف برخورد قانونی می شـود. فرمانـدار جیرفت 
بیـان کـرد: شـهروندان در صـورت مشـاهده هر گونـه تخلف 
یا گرانفروشـی مراتب را با شـماره 12٤ به بازرسـان سـازمان 

صنعـت، معـدن و تجارت اطـاع دهند.

پابان نمایشگاه گروهی عکس 
هنرمندان کرمانی 

آغـا  چشـمانم  اگـر  ›حتـی  عکـس  گروهـی  نمایشـگاه 
محمدخـان را نبینـد‹ پـس از یـک هفته بـه کار خـود پایان 
داد. ایـن نمایشـگاه از روز شـنبه هفتـه جـاری در نگارخانـه 
یافـت.  پایـان  پنجشـنبه  روز  و  برپـا شـد  کرمـان  بهشـت 
آثـاری از محمـد خضـری مقـدم، مـژده مـوذن زاده، فاطمـه 
طاهـر  و  خدیشـی  یاسـر  کاظمـی،  محبوبـه  زاده،  یوسـف 
محمودآبـادی در ایـن نمایشـگاه بـه نمایـش گذاشـته شـد. 
آثـار ایـن هنرمنـدان از شـهریورماه 93 تـا خردادمـاه جاری 
جمـع آوری شـده اسـت.  دلیل نامگـذاری و ایده عکس های 
ایـن نمایشـگاه بر اسـاس حمله بـی رحمانه، قتل عـام و کور 

کـردن مـردم کرمـان توسـط آقامحمدخـان قاجـار اسـت.

سوختن 77 هکتار از اراضی جنگلی 
و مرتعی استان کرمان

و  طبیعـی  منابـع  کل  اداره  حفاظـت  یـگان  جانشـین 
آبخیـزداری اسـتان کرمـان گفـت: در چند روز گذشـته طی 
چهـار فقـره حریـق، 77 هکتـار از اراضـی جنگلـی و مرتعی 
اسـتان کرمـان در آتش سـوخت. به گـزارش ایرنا ابوالقاسـم 
حاتمـی افـزود: علت اصلی این آتش سـوزی ها، گردشـگران 
و گرمـای هـوا عنـوان شـده اسـت. وی اظهار کرد: خسـارات 
وارد شـده بـه پوشـش گیاهـی در مجمـوع یـک میلیـارد و 
یکصـد میلیـون ریـال بـرآورد شـده اسـت. وی خاطرنشـان 
کـرد: در گدارخانـه سـرخ از توابـع شهرسـتان سـیرجان بـا 
پوشـش مرتعـی غنی بـه دالیلی نامعلـوم 6/5 هکتـار طعمه 
حریـق شـد. حاتمـی افـزود: در منطقـه بیـاض شهرسـتان 
بافـت متاسـفانه 67 هکتـار از اراضـی مرتعی این شهرسـتان 
در آتـش سـوخت و در دو مـورد دیگـر در شهرسـتان هـای 
سـیرجان و بردسـیر در مناطـق حمیدآبـاد و بیدخـوان بـا 
پوشـش مرتعـی مشـجر و جنگلـی در مجمـوع 3/2 هکتـار 

طعمـه حریق شـد.

آتش سوزی بزرگ در کارخانه روغن نباتی گلناز کرمان

گلناز 
در روغن سوخت

 رضا عبادی زاده

سـاعات پایانـی پنـج شـنبه 28 خـرداد بود کـه آتش 
سـوزی بزرگـی کارخانـه روغـن نباتـی گلناز کـه در 15 
کیلومتـری جـاده کرمـان- جوپـار واقع شـده اسـت را را 
فراگرفـت. ایـن دومیـن بـار طـی یـک سـال اخیر اسـت 
کـه کارخانـه روغـن نباتـی گلنـاز با آتـش سـوزی روبرو 
می شـود اما آتش سـوزی پنج شـنبه گذشـته به مراتب 
خطرنـاک تـر بـود. شـعله های آتـش به قـدری زبانه می 
کشـید که شـاهدان مـی گوینـد از پل چهـارراه جوپاری 
قابـل رویـت بـود. آتـش سـوزی بـزرگ کارخانـه روغـن 
نباتـی گلنـاز از حوالـی سـاعت 23 پنـج شـنبه شـروع 
شـد و پـس از نزدیـک به هشـت سـاعت تـاش، حوالی 
سـاعت 7 صبـح روز جمعـه مهار شـد. البته سـایت کرنا 
که زیرنظر شـهرداری کرمان اسـت در اشـتباهی فاحش  
مـدت زمـان مهـار آتـش را 5 سـاعت و از سـاعت 23 
تـا 7 صبـح ذکـر کـرد! در ایـن آتـش سـوزی بـزرگ 2 
سـوله ایـن کارخانـه کـه محـل نگهـداری روغـن بودنـد 
در آتـش سـوختند و احتمـال داشـت آتـش بـه سـوله 
دیگـری که محـل ذخیره آمونیـاک بود سـرایت کند که 
اگـر ایـن اتفـاق مـی افتـاد، کارخانه روغـن نباتـی گلناز 
بـا انفجـار مهیبـی روبـرو مـی شـد. بـه گفتـه فرمانـدار 
کرمـان خسـارات سـنگین و هنگفتـی در پـی ایـن آتش 
سـوزی بـه کارخانـه گلنـاز وارد شـده و هشـت نفـر در 
اثـر استنشـاق دود مسـموم شـدند کـه هفت نفـر از آنها 
سـرپایی مـداوا شـدند و یـک نفـر هـم بـه بیمارسـتان 
منتقـل شـد. گفتنـی سـت اسـتاندار کرمـان هـم دیروز 
از ایـن کارخانـه بازدیـد کـرده و گفتـه: ضمـن بررسـی 
دلیـل آتـش سـوزی اگـر در ایـن زمینـه کوتاهـی بـوده 
بـا مسـببان حادثه برخـورد و تدابیر اندیشـیده شـود که 

شـاهد اینگونـه حوادث نباشـیم.

قبال به کارخانه گلناز هشدار داده بودیم
معـاون عملیـات آتـش نشـانی کرمـان بـه »پیـام ما« 
گفـت: اولیـن تماس با آتش نشـانی سـاعت 23 و هشـت 
دقیقـه بـود و اولیـن خودروهـای آتـش نشـانی در مـدت 
زمانـی کوتاهی پـس از تماس، به محل کارخانه رسـیدند. 
محمد حسـین حیـدری افـزود: خطر بزرگی کـه کارخانه 
گلنـاز و کارخانـه هـای مجـاور را تهدید می کـرد، انفجار 
سـوله ذخیـره آمونیـاک بـود که اگـر آتش بـه آن جا می 
رسـید نـه تنهـا کل کارخانـه گلنـاز در خطر نابـودی قرار 
مـی گرفـت بلکـه کارخانه های مجـاور هم آسـیب زیادی 
مـی دیدنـد. وی تصریح کرد: دو سـوله ای که آتش گرفته 
بودنـد محـل ذخیـره روغـن بودند کـه وقتی مـا به محل 
رسـیدیم تـا سـقف این سـوله هـا آتـش زبانه می کشـید 
و سـقف و دیـواره را ذوب کـرده بـود و مـا می بایسـت به 
سـرعت از گسـترش آتش جلوگیری مـی کردیم. حیدری 
اظهـار داشـت: بدلیل نحـوه انبـارداری کارخانـه گلناز که 
سـوله هـا نزدیـک بـه هـم هسـتند و بـه هـم راه دارنـد، 
احتمـال اینکـه آتـش به سـوله آمونیاک برسـد زیـاد بود 

کـه با تاش فـروان ایـن اتفـاق نیفتاد.
 معـاون عملیـات آتـش نشـانی کرمـان بـا اشـاره بـه 
اینکـه کارخانه روغـن نباتی گلناز خـارج از حوزه خدمات 
شـهری قرار داشـته گفت: سـتاد بحـران اسـتانداری از ما 
کمـک خواسـت و ما طبق وظیفـه به محل رفتیـم. عاوه 
بـر ایـن هم از نیروهای فرودگاه، هوانیروز و رفسـنجان هم 
درخواسـت کمـک کردیـم. وی تصریح کـرد: بدلیل وزش 
بـاد هـر لحظـه بر حجـم آتش افـزوده می شـد. مـا که از 
کرمـان راه افتادیـم به پـل چهار راه جوپاری که رسـیدیم 
زبانـه هـای آتـش را دیدیـم.   محمـد حسـین حیـدری 
دربـاره دلیـل رخ دادن دو آتـش سـوزی طی چنـد ماه در 

ایـن کارخانـه گفت: آتش نشـانی نقـش نظارتـی را ندارد 
اما ما قبا به مسـئوالن ایـن کارخانه اطاعات الزم را داده 
بودیـم کـه سـوله ها نبایـد کنار هم قرار داشـته باشـند و 
راه داشـتن سـوله ها به هم خطرناک اسـت اما متاسـفانه 
توجهی به این هشـدارها نشـده اسـت. وی افزود: کارخانه 
گلنـاز بایـد ضریب ایمنی خـود را باال ببرد تا دیگر شـاهد 
چنیـن حوادثـی نباشـیم.  معـاون عملیـات آتش نشـانی 
کرمـان ضمن تشـکر از نیروهای آتش نشـانی کـه در این 
حادثـه امدادرسـانی کردنـد، گفت: حضور معاون سیاسـی 
و امنیتی و شـهرداری و معاونانش در این حادثه نشـان از 
مدیریـت بحـران در حادثه داشـته اسـت که خوشـبختانه 

نتیجـه داد و ماجـرا ختـم به خیر شـد. 
کسی از کارخانه گلناز پاسخگو نبود

گلنـاز  کارخانـه  مسـئوالن  بـا  حادثـه  ایـن  از  پـس 
تمـاس گرفتیـم کـه متاسـفانه پاسـخی از آن هـا دریافت 
نکردیـم. علـی رغـم تماس هـای مکرر بـا کارخانـه موفق 
بـه صحبـت بـا مدیریـت ایـن کارخانه نشـدیم و مسـئول 
دیگـری هـم در این باره حاضر به صحبت نشـد. مسـئول 
ایمنـی کارخانـه روغـن نباتـی گلنـاز هـم بـه »پیـام ما« 
گفـت: بایـد این حادثه بررسـی شـود و بعـد صحبت کنم. 
منعمـی تقریبا اکثر سـواالت مـا را با همیـن جمله جواب 
داد. او کـه مسـئول ایمنـی ایـن کارخانه اسـت در پاسـخ 
بـه این سـوال که چقـدر احتمال داشـت سـوله نگهداری 
آمونیـاک در اثـر آتش منفجر شـود گفت: فاصلـه آتش تا 

آن جـا خیلـی زیـاد بـود و خطـری از این نظـر کارخانه را 
تهدیـد نمـی کـرد. وی دربـاره چرایـی رخ دادن دو آتـش 
سـوزی در فاصلـه کمتـر از یـک سـال در ایـن کارخانـه 
گفـت: در زمـان آتـش سـوزی قبلـی مـن نبـودم و در 
جریـان آن اتفـاق نیسـتم و آتـش سـوزی اخیـر را هـم تا 
زمانـی کـه آواربرداری نشـود، علتش نامعلـوم خواهد بود.

بی توجهی تا کی؟
در حالـی کـه بـرای دومیـن بـار طـی مـاه هـای اخیر 
ایـن کارخانـه دچـار آتش سـوزی شـده اسـت، انتظار می 
رفـت مسـئوالن کارخانـه روغـن نباتـی گلنـاز نسـبت به 
ایـن اتفـاق پاسـخگو باشـند چـرا کـه امنیت کارکنـان به 
ضریـب ایمنـی ایـن کارخانـه بسـتگی دارد که متاسـفانه 
پاییـن اسـت اما متاسـفانه مسـئوالن این کارخانـه حاضر 
به پاسـخگویی نیسـتند. این اتفاق در ماجرای مسمومیت 
تعـدادی از کارگـران کارخانه روغن نباتـی گلناز هم تکرار 
شـد تـا مشـخص شـود اساسـا مدیـران کارخانـه روغـن 
نباتـی گلنـاز درباره اشـتباهات خود توضیحـی نمی دهند 
و مـی خواهنـد بـا سـکوت از تقصیـر خـود در حوادثـی 

اینچنینـی کـم کنند.
 بـا توجـه بـه ذخیـره مخـازن آمونیاک و آتش سـوزی 
رسـد  مـی  نظـر  بـه  کارخانـه  ایـن  در  چندبـاره  هـای 
ایمـن سـازی  و  تغییـر شـرایط  تـا  کارخانـه  مسـئوالن 
آن  مجـدد  بازگشـایی  از  روز  اسـتانداردهای  براسـاس 

نماینـد. جلوگیـری 

شـهردار هنـزاء رابـر گفـت: بـا اعتبار 
ریـال  میلیـون   970 و  میلیـارد  یـک 
شـهرداری هنـزاء رابـر بـه یک دسـتگاه 

شـد . مجهـز  آتش نشـانی  ماشـین 
داشـت:  اظهـار  بهرامـی  محمدعلـی 
تجهیـز  راسـتای  در  هنـزاء  شـهرداری 
امکانـات الزم بـرای حـوادث غیرمترقبه 
اقـدام بـه خریـد یـک دسـتگاه ماشـین 
آتش نشـانی نیمـه سـنگین  بـا تجهیزات 
کامل کرده اسـت.وی افـزود: این خودرو 
بـه ارزشـی بالغ بـر 197 میلیـون تومان 
از محـل اعتبـارات داخلـی و کمک هـای 
دهیار ی هـای  و  شـهرداری ها  سـازمان 
کشـور کـه 35 درصـد هزینـه آن سـهم 
کمـک  درصـد   65 و  شـهرداری  آورده 

بـوده، خریـداری و در بخـش  سـازمان 
هنزاء مسـتقر شـد.

متولـی  شـهرداری  افـزود:  بهرامـی 
خدمـات  و  آتش نشـانی  نظیـر  امـوری 
ایمنـی ، عمـران شـهری و... در شـرایط 
بـه ظرفیـت  توجـه  بـا  و  اسـت  عـادی 
و  هنـزاء  سـرمایه گذاری  و  گردشـگری 
اکثـر  و  کوهسـتانی  منطقـه ای  اینکـه 
بافـت شـهری فرسـوده  اسـت، نیازمنـد 
و  آتش نشـانی  ایسـتگاه  اسـتقرار  بـه 
اسـت.این  آتش نشـانی  ماشـین آالت 
تاکنـون هیچ گونـه  داد:  ادامـه  مسـئول 
و  ایمنـی  خدمـات  ارائـه  امکانـات 
آتش نشـانی در شـهرداری هنـزاء بـرای 
وجـود  شـهروندان  بـه  خدمـات  ارائـه 

سـال  در  اسـاس  برهمیـن  و  نداشـته 
مالـی 93 بـا همکاری و تصویب شـورای 
خریـد   93 بودجـه  در  شـهر  اسـامی 
و  ایمنـی  خدمـات  ماشـین  تجهیـزات 
قـرار  کار  دسـتور  در  را  آتش نشـانی 

دادیـم.
وی افـزود: بـا پیگیری هـای مدیـر کل 
و  اسـتانداری  شـهری  و  شـوراها  امـور 
و  شـهرداری  سـازمان  حمایت هـای 
دهیـاری کشـور در راسـتای کمـک بـه 
توسـعه و عمران شـهرهای زیـر 50 هزار 
نفـر ، شـهرداری هنـزاء اقـدام بـه خریـد 
یـک دسـتگاه ماشـین آتش نشـانی نیمه 

سـنگین کـرد.
بهرامی خاطرنشـان کرد: در سـال 9٤ 

بـا همـکاری  بتوانیـم  تـاش می کنیـم 
و  اسـتانداری  شـهر،  اسـامی  شـورای 
ایسـتگاه  نخسـتین  بتوانیـم  سـازمان 
در  را  آتش نشـانی  و  ایمنـی  خدمـات 
شـهر هنـزاء احـداث کنیـم تـا بتوانیـم 
ارائـه  شـهروندان  بـه  بهتـری  خدمـات 

دهیـم.
برنامه هـای  دیگـر  از  همچنیـن  وی 
را  هنـزاء  شـهرداری  کار  دسـتور  در 
آمـوزش پیشـگیری و مقابلـه بـا حوادث 
برشـمرد و افـزود: در ایـن زمینـه بایـد 
فرهنگ سـازی های الزم صـورت پذیـرد.

محمدعلی بهرامی شهردار هنزاء:
شهرداری هنزاء رابر به خودرو آتش نشانی مجهز شد

خبر

بازسازی یک هزار 
و 50 واحد مسکن 
شهری وروستایی 
درشهرستانهای 
بافت ورابر 
علی اکبر سـلطانی نژاد مدیرکل 
اسـامی  انقـاب  مسـکن  بنیـاد 
بازسـازی  آغـاز  از  کرمـان  اسـتان 
مناطق سـیل زده شهرسـتان های 

بافـت و رابـر خبـر داد و گفـت: یکـی از فعالیـت های بنیاد مسـکن انقاب اسـامی 
بازسـازی مناطـق حادثـه دیـده از حـوادث ماننـد سـیل و زلزلـه مـی باشـد کـه در 
شـهریور مـاه سـال گذشـته سـیل بـه 1050 واحد مسـکن روسـتایی وشـهری در 
شهرسـتان هـای  رابـر و بافـت  آسـیب رسـاند که بـا پیگیریهای  مسـتمر مهندس 
رزم حسـینی اسـتاندار و مدیران بنیاد مسـکن و تصویب هیئـت وزیران و تخصیص 
تسـهیات بانکی کار بازسـازی واحدهای مسـکونی آغاز گردیده اسـت. سلطانی نژاد 
افـزود: هـر واحـد مسـکن روسـتایی خسـارت دیـده 200 میلیـون ریال تسـهیات 
بانکـی بـا بهره کـم  و 50 میلیون ریـال کمک باعوض دریافـت می کند. همچنین 
هر واحد مسـکن خسـارت دیده در شـهر رابر از 250 میلیون ریال تسـهیات بانکی 
بـا بهـره کم  وکمک باعوض 50 میلیون ریالی بهرمند خواهد شـد که کار تشـکیل 
پرونده متقاضیان توسـط بنیاد مسـکن شهرسـتان بافت به پایان رسیده ومتقاضیان 

در حـال معرفـی بـه بانکهـای عامل جهـت دریافت تسـهیات می باشـند.

اجراي بازیافت 
سرد آسفالت

شهرسـازي  و  راه  مدیـرکل 
بـراي  گفـت:  کرمـان،  اسـتان 
نخسـتین بـار در راه هـای اسـتان 
کرمـان پـروژه بهسـازی و روکش 
آسـفالت به روش بازیافت سرد در 
محـور باغیـن بـه رفسـنجان آغاز 
شـد. بـه گـزارش روابـط عمومـي 
اداره کل راه و شهرسـازی اسـتان 

کرمـان خـداداد مقبلـي در حاشـیه آغـاز اجـرای ایـن طـرح گفـت: اولین بـار در 
اسـتان 25 کیلومتـر از محـور باغیـن بـه رفسـنجان بـه روش تکنولـوژی جدیـد 
بازیافـت سـرد بهسـازی و روکـش و تثبیـت آسـفالت مـی شـود. خـداداد مقبلی 
افزود: این پروژه توسـط شـرکت راهسـازی پ - بل اجرا می شـود و برای اجرای 
آن 60 میلیـارد ریـال اعتبـار از منابـع ملـی اختصـاص یافته اسـت. وی گفت: در 
ایـن تکنولـوژی از دسـتگاه های پیشـرفته اسـتفاده و عملیات بهسـازی و روکش 
آسـفالت بـا اسـتفاده از مصالحی همچون سـنگ دانه، کف قیر، درصدی سـیمان 
و آب کـه بـا هـم میکـس مـی شـوند انجـام مـی شـود. وی تصریـح کـرد: وجود 
سـیمان در انجـام ایـن نوع آسـفالت به مسـتحکمی و پایـداری آسـفالت جاده ها 
کمـک مـی کند. وی با اشـاره بـه کاهش هزینه هـا در این طرح بیان کرد: سـعی 
داریـم تمامـی محورهـای مواصاتی اسـتان بـا بهره گیـری از این روش بهسـازی 

آسـفالت شود. و 

سامانه های جدید 
در انجام امور 
ثبتی به سالمت 
اداری کمک زیادی 
می کند

مدیـرکل ثبـت اسـناد و اماک 
سـال  در  گفـت:  کرمـان  اسـتان 
سـامانه  اسـتقرار  بـا  اخیـر  هـای 
هـای جدیـد در انجـام امـور ثبتی 

از بسـیاری از مشـکات جلوگیـری شـده و ایـن امـر بـه سـامت اداری و تکریـم 
اربـاب رجـوع کمـک زیادی نموده اسـت. به گزارش ایسـنا رضا طالبـی زاده اظهار 
کـرد: سـاختمان اداره ثبـت اسـناد و امـاک شهرسـتان سـیرجان دارای شـرایط 
الزم جهـت انجـام امـور مراجعیـن بـه ایـن اداره نیسـت و انجـام امـور ثبتـی در 
ایـن شهرسـتان نیازمنـد گسـترش و بهبـود فضـای اداری می باشـد. وی با اشـاره 
بـه اینکـه در حـال حاضـر زمینـی بـا متـراژ مناسـب بـا همـکاری اداره کل راه و 
شهرسـازی در اختیـار اداره ثبـت اسـناد و امـاک سـیرجان قـرار گرفتـه، افـزود: 
احـداث سـاختمان مناسـب جهـت فضـای اداری در سـیرجان نیازمنـد همـکاری 
مسـوولین شهرسـتان در اختصـاص اعتبـار الزم بـرای ایـن کار اسـت. طالبی زاده 
تصریـح کـرد: در سـال هـای اخیـر با اسـتقرار سـامانه های جدیـد در انجـام امور 
ثبتی از بسـیاری از مشـکات جلوگیری شـده و این امر به سـامت اداری و تکریم 

اربـاب رجـوع کمـک زیـادی نموده اسـت.

کوچک سازی 
دولت، نسخه شفا 
بخش کشور

تنهـا  گفـت:  کرمـان  اسـتاندار 
نسـخه شـفابخش بـرای توسـعه و 
سـازی  کشـور،کوچک  پیشـرفت 
دولـت و ایجـاد زمینـه الزم بـرای 
حضـور حداکثـری مـردم در تمـام 
بـه  اسـت.  مختلـف  هـای  حـوزه 
گزارش ایسـنا علیرضا رزم حسـینی 

تصریـح کـرد: بایـد از گذشـته دیگران پنـد بیاموزیم. بعـد از جنگ جهانـی دوم بحث 
دولـت هـای توسـعه گـرا مطرح شـد که هـدف از این دولت هـا، کوچک سـازی دولت 
بـه منظـور افزایش حداکثری حضـور مردم در عرصه های مختلـف اقتصادی، فرهنگی 
و اجتماعـی می باشـد. اسـتاندار کرمان تصریح کـرد: اگر بخواهیم ظرفیتهـای مردم را 
در تمـام حـوزه هـا افزایـش دهیـم و کاری کنیم کـه مردم بزرگ شـوند، بایـد از خود 
مردم برای آبادانی کشـور اسـتفاده کنیم. وی تصریح کرد: تجربه سـاخت اروپا توسـط 
مارشـال و همچنیـن پیشـرفت کشـورهایی همچـون آلمان، چیـن، سـنگاپور و ... نیز 
براسـاس تشـکیل دولت های توسـعه گرا بوده اسـت. رزم حسـینی با بیان اینکه تنها 
نسـخه شـفابخش برای توسعه و پیشرفت کشور، کوچک سـازی دولت و توانمندسازی 
مـردم اسـت افـزود: در دولـت جمهـوری اسـامی چنـد برنامه بـا نگاه کوچک سـازی 
دولـت و فراهـم کـردن زمینـه حضـور مـردم در تمامی عرصـه های مختلـف تدوین و 

اسـناد باالدسـتی نیـز بـه منظـور تضمیـن اجـرای ایـن برنامـه ها نگارش شـد.

راه و شهرسازیثبت اسناد و امالکاستانداریبنیاد مسکن انقالب

هفته گذشته برای کارخانه روغن نباتی گلناز هفته حادثه خیزی بود. مسمومیت 
و آتش سوزی دو خبری بودند که از این کارخانه مخابره شدند. تعدادی از 

کارگران این کارخانه به گفته رئیس مرکز بهداشت شهرستان کرمان در اثر 
مسمومیت غذایی به بیمارستان منتقل شدند و پس از یک روز مرخص شدند 

اما خبر دوم به مراتب جنجالی تر بود. ساعات پایانی پنج شنبه آتش سوزی 
بزرگی کارخانه گلناز را فرا گرفت که یکی از بزرگترین آتش سوزی های شهر 

کرمان در این چند سال اخیر محسوب می شود.
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مراسم تجلیل از رفیق استالین در کارخانه خورشید!
 بخش هشتم

فعالیت های سیاسی
یکـی از بارزتریـن جنبه هـای زندگی محمد صنعتـی، تمایل و 
پرداختن به فعالیت های سیاسـی اسـت. اگر چه روی آوردن وی 
بـه ایـن عرصه در سـن نوجوانـی صـورت گرفـت و بی تردید این 
انتخـاب از سـر تمایـل قبلی و قلبی نبـود، اما در ادامـه ، با علم به 
مخاطـرات و پیچیدگـی این وادی، آگاهانه به ایـن مهم ادامه داد.

آن  فعالیت هـای  و  سیاسـی  گرایش هـای  خصـوص  در  وی 
مقطـع زندگـی خویش می گویـد: »قبـل از پرداختن به مسـایل 
سیاسـی زندگیـم، که ورود به آن ناخواسـته صـورت گرفت، باید 
در ابتدا تصویری از فضای سیاسـی کرمـان آن دوره ارائه نمایم تا 
خواننـدگان محتـرم بتواننـد بـا مطالبی که عـرض می کنم، بهتر 

ارتباط برقـرار نمایند. 
در آن مقطـع زمانـی، تازه آتش جنگ جهانی دوم فرو نشسـته 
بـود و پهلـوی اول بـه دالیلی که همگان می داننـد از ایران تبعید 
شـده بـود و پسـرش کـه جوانـی نا آشـنا به مسـایل سیاسـی و 

اجتماعـی ایـران بـود، بر مسـند قـدرت نشسـته بـود. گروه های 
سیاسـی و معترضینـی کـه قبـل از آن زنـدان و تبعیـد بودند، با 
فضـای بـاز سیاسـی کـه در ایـران بـه وجـود آمـده بـود، دوبـاره 
رمـق و جانـی گرفته و گرایش های سیاسـی، به ویـژه طرف داران 

حـزب تـوده  فعالیت و مبـارزات خـود را آغاز کـرده بودند. 
وضعیـت نابسـامان کشـور در این مقطـع زمانـی، اندکی بهتر 
شـده بـود، زندانی هـای سیاسـی آزاد شـده بودنـد و ... و جمیـع 
ایـن عوامـل، زمینـه را برای به وجود آمدن تشـکل های سیاسـی 
فراهـم کـرده بـود. در ایـن گـذر شـهر کرمـان نیـز کـه کم ترین 
بهـره از آبادانـی و عمـران را در ادوار قبـل داشـت، از ایـن قاعـده 
مسـتثنی نبـود. در جامعـه ی کوچک و سـنتی شـهر کرمان نیز 
زمزمه هـای مسـایل سیاسـی و نارضایتی اقشـار مختلـف جامعه 
بـه گـوش می رسـید؛ این مهـم بیشـتر در محیط هـای کارگری 

بیشـتر و بهتر مشـهود بود.
کارخانه خورشید؛ مرکز ثقل سیاسی کرمان

کارخانـه خورشـید عـاوه بـر ایـن کـه تنهـا مرکـز صنعتی و 

اقتصـادی کرمان محسـوب می گردید، مهم ترین کانون سیاسـی 
ایـن دیـار نیـز بـود. در چنیـن اوضـاع و احوالـی، بنده بـه عنوان 
کارگـری سـاده در کارخانـه خورشـید کرمـان مشـغول فعالیـت 
بودم. محیط کارگری بهترین شـرایط و مناسـب ترین پتانسیل را 
بـرای تبلیغـات و فعالیت هـای گروه های سیاسـی، به ویـژه آنانی 
کـه دم از حـق و حقـوق کارگـران و عدالت اجتماعی و مسـاوات 
می زدننـد، داشـت. از ایـن رو در کارخانـه ی خورشـید فعالیـت 
تعـدادی از کارگـران به عنـوان »تـوده ای« که از بیـرون کارخانه 
تغذیـه فکـری و عقیدتی می شـدند، به شـدت رواج گرفتـه بود و 
روز بـه روز بـر تعداد طـرف داران آنان افزوده می شـد. شـعارهای 
آنـان مبنی بـر احقاق حق کارگـران و برقـراری عدالت اجتماعی 
بـرای کارگـران جوانـی کـه اکثـراً از خانواده هـای بی بضاعـت و 

محـروم کرمانـی بودنـد، جاذبه بسـیاری ایجاد نمـوده بود. 
مـن نیز بـه مانند دیگـر کارگـران کارخانـه، در همیـن اوضاع 
و احـوال شـیفته ی ایـن شـعارها و تبلیغات قـرار گرفتـه و چون 

محرومیت و کمبودهای موجود در جامعه را با گوشـت و پوسـت 
لمـس نمـوده، جـذب و فریفتـه شـعار عدالت خواهانـه ی حـزب 
توده  شـده و به عضویت شـاخه ی »سـازمان جوانان حزب توده« 

درآمدم.  )1(
تشـکیات این سـازمان بدین صـورت بود که هر حـوزه دارای 
سـر شـاخه هایی بـود و در هـر شـاخه، افـراد بیـش از 10 نفـر از 
اعضـا را نمی شـناختند و عمـده آموزشـی کـه بـه اعضـای ایـن 
سـازمان داده می شـد، ایـن بود کـه در هنگام ضـرورت و الزم که 
توسـط آنان تشـخیص داده می شـد بتوانند در اسـرع وقت زمینه 

تظاهـرات و اعتصاب را فراهـم آوردند.
در بیـان و تشـریح مسـئله فوق الذکـر مبنـی بـر عـدم اطـاع 
و آگاهـی سیاسـی کارگـران کارخانه خورشـید از مـرام و اهداف 
گروه هـای سیاسـی آن دوره، تنهـا بـه یـک خاطره از ایـن دوران 
بسـنده می کنـم، تـا خوانندگان بـه وضـوح دریابند کـه جذب و 
گرایـش کارگـران بـه این سـمت و سـوهای سیاسـی، نه از سـر 
آگاهـی، بلکـه تنها اعتـراض و بیان محرومیت هـا و کمبودها بود، 

و فریـاد آنـان تنهـا از سـر درد بـود و بس.
در سـال 1328 ش. در پـی تـرور محمدرضا پهلـوی، روزی در 
محوطـه کارخانـه دیدم عـده ای کارگـران را جمع نمـوده و برای 
آنـان سـخنرانی می نمودنـد. در سـخنرانی ذکر شـد کـه تمامی 
کارگـران بایسـتی بـه تلگراف خانـه کرمـان برونـد و در آنجـا 
متحصـن شـوند. قبل از ایـن که به تلگراف خانه برویـم، از یکی از 
سـرکارگرها که نقشـی موثر در تهییج کارگران داشـت، پرسیدم 
بـه چـه علـت بایـد بـه تلگراف خانـه برویـم و متحصن بشـویم؟ 
سـرکارگر کمـی مکث نمـود و گفـت: واهلل به درسـتی نمی دانم، 

فقـط می دانـم گویا »مؤسسـاتی هسـت«!
حـدود یـک هفته بعـد هنگامی کـه روزنامه ی »شهرآشـوب« 
بـه کرمـان رسـید، متوجـه شـدم که علـت رفتـن مـا در آن روز 
بـه تلگراف خانـه و تحصـن، درخواسـت بـرای تشـکیل »مجلس 

مؤسسـان« و انتخـاب جانشـینی بـرای شـاه بوده اسـت )2(.
وضعیت سیاسی حاکم بر کارخانه خورشید

الزم بـه ذکـر اسـت در آن دوره کـه به دالیل خـاص اجتماعی 
»جاهـل پـروری« در ایـران بسـیار رواج داشـت )3( ؛ کرمـان نیز 
از ایـن قاعـده مسـتثنی نبـود و بسـیاری از گروه هـا و احـزاب و 
حتـی تشـکیاتی مانند کارخانه خورشـید نیـز از وجـود افرادی 
کـه دارای قـدرت بدنـی زیـاد و بـه تعبیـری پهلوان و بـزن بهادر 
بودنـد، در مواقـع خـاص اسـتفاده می نمودنـد تا این بـه اصطاح 
جاهل هـا بتواننـد بـا اسـتفاده از زور بـازو، تیـزی چاقـو، ادبیـات 
کامـی  و هیبـت خود در مواقع درگیری و اغتشـاش در راسـتای 

اهـداف آنان بکوشـند. 
از جملـه افـرادی کـه در کارخانـه خورشـید بـه ایـن اوصـاف 
مشـهور و در هنـگام بـروز وقایـع و حـوادث بـرای کارفرمایـان 
کارخانـه بسـیار مثمـر ثمـر بودنـد، می تـوان از افـرادی چـون: 
مرحـوم »سـید عبـاس طاهری« معروف به سـید عبـاس پهلوان 
)٤(، »علـی سـبیلی«، »اصغـر شـیطون« »اکبـر صغـری گل«، 
»اکبـر فروغـی« و ... نـام برد، که در بسـیاری مواقع و بـه ویژه در 
هنـگام اعتصابات و اغتشاشـات به یاری کارفرمایـان  آمده و بعضاً 

بـا زهر چشـم گرفتـن از افـراد و گروه های سیاسـی مقابـل، آنان 
را بـه سـکوت و عقب نشـینی وادار سـازند.

 بـه هـر تقدیر، نفـوذ سیاسـیون وابسـته به چـپ و همچنین 
طـرف داران سیاسـی راسـت کامـًا در محیط کارخانه خورشـید 
بـه چشـم می خـورد و همان گونه کـه عرض نمودم به واسـطه ی 
جذابیـت شـعارها و تبلیغـات توده ای هـا، کارگران بیشـتر به این 
سـمت تمایـل داشـتند. حتـی در فروردیـن سـال 1332 ش. 
هنگامـی کـه در شـوروی سـابق »اسـتالین« )5( فوت نمـود، به 
رغم آن که بسـیاری از کارگران کارخانه خورشـید، شـاید تا قبل 
از آن، نام اسـتالین را هم نشـنیده و نمی دانسـتند او کیسـت، به 
دسـتور عوامـل حزب توده در کارخانه خورشـید، مراسـم تجلیل 

از »رفیـق اسـتالین« را برگـزار نمودند«.
بـد نیسـت حـال کـه صحبـت از مسـایل سیاسـی رایـج آن 
روزگار کرمـان اسـت بـه این مورد نیز اشـاره نمایـم، که یکی از 
گروه هایـی کـه در آن دوره ظهـور نمود و چنـدی در کرمان نیز 

فعالیـت داشـت »جمعیت هـواداران صلح« بود. پیشـینه ی این 
گـروه بـه بعد از جنگ جهانی دوم؛ در جلسـه ای در »اسـتکهلم 
سـوئد« منعقد گردید، بر می گردد. تعدادی از سـران کشـورهای 
جهـان کـه هـوادار صلـح و اجتنـاب از جنـگ بودنـد، بیانیه ای 
مشـترک امضـا نمودنـد که بـه بیانیه ی اسـتکهلم معروف شـد. 
در ایـران نیـز ایـن جمعیـت تشـکیل گردیـد و افـرادی چـون 
... عضـو آن  »ملک الشـعرای بهـار« )6(، »سـعید نفیسـی« و 
بودنـد. ایـن جمعیـت در ایران تا حـدودی تکیه به حـزب توده 

داشت. 
ایـن جمعیـت پـس از آن کـه در کرمـان نیز تشـکیل گردید، 
بـرای بیـان نظـرات و اعـام اهداف خـود تصمیم گرفتند )سـال 
1330 ش.( در میـدان مشـتاقیه )7( مراسـمی برگـزار نمایند. از 
آنجایـی کـه همیشـه بیـن گروه هایی سیاسـی در کرمـان امکان 
درگیـری و زد و خـورد وجـود داشـت، ایـن بار نیز چون گذشـته 
ایـن مراسـم به آرامـی پایان نگرفت و ماحصل آن کشـته شـدن 

یـک نفـر در مکان مزبـور بود.

پی نوشت:
)1( ـ »در اول فروردیـن 1322، سـازمان جوانـان حـزب تـوده تشـکیل شـد. رهبـري سیاسـي آن 
را بـه ترتیـب، عبدالحسـین نوشـین، رضـا رادمنـش، محمـد بهرامـي و حسـین جـودت بـه عهـده 
داشـتند. بـه موجـب اسـاس نامه ی سـازمان، جوانـان تحـت رهبـري حـزب تـوده ی ایـران تربیـت 
سیاسـي یافتـه و بـه منزلـه ی ذخیـره ی حـزب بـه شـمار مي آمـد. حـزب تـوده نیـز آن هـا را براي 
ورود بـه حـزب آمـاده مي سـاخت. مرام نامـه ی ایـن سـازمان عینـاً مرام نامـه ی حزب تـوده ی ایران 
بـود. »رزم« بـا مدیریـت و امتیـاز کشـاورز، ارگان مرکـزي سـازمان جوانـان بـود. پـس از حادثه ی 
پانـزده بهمـن 1327 )تـرور محمدرضـا شـاه( سـازمان جوانـان، نیـز همـراه بـا حـزب تـوده غیـر 
قانونـي اعـام شـد. در اردیبهشـت 1330، حزب تـوده همراه با سـازمان جوانان، کانـون )جمعیت( 
جوانـان دموکراتیـک ایـران را در زمـان دکتـر مصـدق تشـکیل داد. سـازمان جوانـان حـزب تـوده 
پـس از انقـاب فعالیـت خـود را از سـر گرفـت و کیومـرث زرشـناس دبیـر اول این سـازمان شـد. 
ایـران، ص 68؛  از: مدیرشـانه چي، محسـن: پنجـاه سـال فـراز و فـرود حـزب تـوده ی  برگرفتـه 
احمـدي حاجي کایـي، حمیـد: جریان شناسـي چـپ در ایـران، ص 191و 192؛ زیبایـي، علـی: 

کمونیـزم در ایـران یـا تاریـخ مختصـر کمونیسـت ها در ایـران، ص 237 و 238.
)2(ـ  در پـی تـرور محمدرضـا پهلوی در 15 بهمن 1327 توسـط ناصر فخرآرایی در جلوی دانشـکده 
حقـوق دانشـگاه تهـران، بـزرگان سیاسـی آن زمـان تصمیـم به تشـکیل مجلـس مؤسسـان گرفتند. 
جهـت اطـاع بیشـتر خواننـدگان باید عرض نمایم. سـومین مجلس مؤسسـان )مجلس اول در سـال 
130٤ ش. جهـت تثبیـت مورثـی نمـودن سـلطنت در خاندان پهلـوی و مجلس دوم در سـال 1318 
ش. جهـت همـوار نمـودن ازدواج محمدرضـا پهلـوی بـا فوزیه بـا اعطـای تابعیـت ایرانی االصل بودن 
بـه اتبـاع بیگانه برپا شـد( در سـال 1328 ش. بـرای تغییر اصولـی از قانون اساسـی در جهت تقویت 
سـلطنت مطـرح گردیـد و توانسـت عـاوه بـر ایـن هـدف، یک اصـل در خصـوص نحوه تجدیـد نظر 
در قانـون اساسـی بـه آن ملحـق نمایـد. بـه عـاوه مقـرر گردیـد کـه چندین اصـل از قانون اساسـی 
)اصـول ٤ و 5 و 6 و 7 و 8 و ٤9 متمـم( بـه وسـیله مجلس واحد مرکب از مجلس سـنا و شـورا مورد 
تجدیـد نظـر قـرار گیـرد کـه در 1336 بـا چند سـال تأخیر انجـام گرفـت. آخرین مجلس مؤسسـان 
نیـز در شـهریور 13٤6 مقـارن جشـن های تاج گـذاری تشـکیل شـد و اصـول 38 و ٤1 و ٤2 متمـم 

قانـون اساسـی را تغییـر دادنـد و مـادر ولیعهـد عنوان نایب السـلطنه را پیـدا کرد )محمـد صنعتی(.
)3(ـ  بـر ایـن مدعـا می تـوان بـه افـرادی چون »شـعبان جعفـری«، »طیب حـاج رضایی«  ... اشـاره 

نمـود کـه هـر کدام نقشـی موثـر در جریانات سیاسـی و اجتماعـی ایران داشـتند )محمـد صنعتی(.
)٤( ـ وی پس از تعطیلی کارخانه خورشید به استخدام شهرداری کرمان درآمد )محمد صنعتی(.

و  رهبـر   )1953 )1878ـ  اسـتالین  ژوزف  بـه  مشـهور  جوگاشـویلی  ویسـارینویچ  یوسـیف  ـ   )5(
سیاسـت مدار کمونیسـت شـوروی بـود کـه از اواسـط دهـه 20 تـا مرگـش در 1953 رهبـر عملـی 
حـزب کمونیسـت اتحـاد شـوروی و در نتیجه رهبر کل این کشـور بود.او در 1922 بـه مقام دبیر کل 
حـزب کمونیسـت اتحـاد شـوروی رسـید. پـس از مرگ والدیمیـر لنین، موفق شـد در مبـارزه قدرت 
در دهـه 20 بـر  تروتسـکی پیـروز شـود و رهبری حزب را در دسـت گیـرد. در دهه 1930 اسـتالین 
تصفیـه کبیـر را آغـاز کـرد که بـه کمپینی از سـرکوب سیاسـی، دسـتگیری و قتل مخالفـان معروف 

اسـت کـه در 1937 به اوج رسـید.
)6( ـ مرحوم بهار در همین دوران شعری در مذمت جنگ با این مطلع سروده بود:

فغان ز جغد جنگ و مرغوای او               که تا ابد بــــــریده باد نای او
)7( ـ در آن زمـان چـون میـدان مشـتاقیه )شـهدا( بزرگ تریـن میـدان شـهر محسـوب می شـد 
و از طرفـی در جـوار بـازار و مسـجد جامـع قـرار داشـت، اکثـر مراسـم و تجمع هـا در ایـن مکان 

انجـام می گرفـت )محمـد صنعتـی(.



شماره پیاپی 396   دوره جدید شماره 27
شنبه 30 خردادماه 1394 

w w w . k e r m a n j o u r n a l i s t s . c o m
اگر مطلب این صفحه را پسندیده اید

شماره              را پیامک کنید 

پیامک : 
50002203034

5 خودرو5

کلینیک زیبایی - پزشکی پیام ما
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خواننـدگان مـان را در زمینـه 
هـای مختلـف پزشـکی بدیم.
همچنیـن توصیـه هـای مهـم 
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باشـیم. داشـته  پزشـکان 
لطفـا  محتـرم  خواننـدگان 
سـواالت خـود را در رابطـه با 

تمـام رشـته هـای تخصصـی پزشـکی را به شـماره 
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صفـا با پزشـکان متخصص حـاذق شـهرمان در میان 

گذاشـته و پاسـخ را در ایـن سـتون چـاپ کنیـم.
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چرا لنزم غبار مي گیرد؟ 
 دوسـال پیش شـبکیه چشـمم باز شـده و به  وسیله 
روغـن، شـبکیه ام را چسـبانده اند. اما بعـد از مدتي آب 
مرواریـد درسـت کـرده کـه عمـل آب مرواریـد انجـام 
دادم و لنـز در چشـمم گذاشـتند. حـاال هردومـاه یک  
بـار لنـز چشـمم غبـار مي گیـرد کـه بـه وسـیله لیـزر 
ایـن غبـار را پـاک مي کنند آیـا عمل لیزر براي چشـم 

مضـر اسـت و دلیـل غبـار گرفتن لنز چیسـت؟
متخصـص  و  جـراح  خانلـري،  مهـدي  دکتـر 
آب  عمـل  از  بعـد  کـه  چشـمي:غباري  بیماري هـاي 
شـکل  بیمـار  طبیعـي  لنـز  پوسـته  روي  مرواریـد 
مي گیـرد معمـوال یک بـار بیشـتر نیـاز بـه پاکسـازي 
بـا لیـزر نـدارد؛ بـه  نظـر مي رسـد مشـکل شـما بایـد 
چیـز دیگـري باشـد ولي به هـر حال لیزر تمیـز کننده 
کپسـول لنـز در اغلـب مواقـع کاري کم خطـر و بدون 

عارضـه اسـت.

چگونه بي اشتهایي را در کودکان 
درمان کنیم؟

دختـر شـش سـاله ام بـه هیـچ وجـه بـه غـذا عاقه 
نشـان نمي دهـد. ایـن شـرایط باعـث شـده تـا خیلـي 
الغـر بشـود. لطفا مـن را راهنمایـي کنید تـا بتوانم به 

کـودک کم اشـتهایم غـذا بدهـم؟ 
دکتـر علـي اصغر حلیمـي، متخصص اطفـال و عضو 

هیات علمي دانشـگاه علوم پزشـکي شـهید بهشتي:
خواننـده عزیـز اول از همـه بایـد قـد و وزن کودک 
شـما گرفتـه شـود تـا بـا منحني رشـد مقایسـه کنیم. 
آن زمـان متوجـه مي شـویم کـه آیـا واقعا فرزند شـما 
نظـر  از  بایـد  همچنیـن  خیـر.  یـا  دارد  وزن  کمبـود 
مشـکات  ادراری،  عفونـت  دیگرمثـل  بیماري هـاي 
غـددي و... مـورد بررسـي قـرار بگیـرد .  بي اشـتهایي 
علـت  کـه  زمانـي  تـا  و  دارد  مختلفـي  علت هـاي 
آن  بـرای  درمانـي  نمي تـوان  نشـود  داده  تشـخیص 
درنظـر گرفـت. بـا این حال بایـد به مـواد غذایي ای که 
کـودک شـما بـه آن عاقـه دارد بیشـتر توجه داشـته 
باشـید. همچنین شـاید شـکل غذا براي کـودک جالب 
نباشـد و ترغیـب بـه خـوردن نشـود. به همیـن خاطر 
توصیـه مي شـود غذایـي را بـراي او تهیـه کنیـد کـه 
هـم از نظـر طعـم و هـم از نظـر ظاهـر اشـتها برانگیـز 
باشـد. بـا این حـال باید تمام این عوامل بررسـي شـود 
تـا اطمینـان خاطـر پیـدا کنیم کـه فرزند دلبند شـما 

نـدارد.  مشـکل خاصي 

آیا ورزش پوست براي چین و 
چروک مفید است؟ 

یـا  اسـت  مفیـد  بـدن  پوسـت  دادن  ورزش  آیـا 
ضـرردارد؟ 

دکتر مسـعود داوودي، متخصص پوسـت و دانشـیار 
دانشـگاه علوم پزشـکي بقیه اهلل:

علـي رغـم تبلیغاتـي کـه در مـورد ورزش پوسـت 
و چـروک  درمـان چیـن  در  تاثیـري  هیـچ  مي شـود 
پوسـت نـدارد. بلکـه ایـن کار بیشـتر وقـت و انـرژي 
بیمـار را گرفتـه و تاثیـر آن بسـیار کوتاه مدت اسـت و 

خیلـي قابـل پیشـنهاد نیسـت. 

بیماری سنگ کلیه و عالئم آن 
 تهیه و تنظیم: عظیه بهره بر

بیمـاری سـنگ کلیـه یکـی از شـایع تریـن بیمـاری 
هـای جوامـع امروزی اسـت. تحمل سـنگ کلیه، بسـیار 
دردنـاک و تشـخیص آن توسـط خود فرد بسـیار دشـوار 
اسـت مگـر اینکـه بدانیـد چـه عائمـی دارد. در زیـر به 
برخـی از مهـم تریـن عائـم و نشـانه هـای مشـکات 

سـنگ کلیـه اشـاره مـی کنیم.
کسـانی کـه بیشـتر بـه درد ناشـی از سـنگ کلیـه 
مبتـا شـده اند، شـدت آن را بـه خوبی درک مـی کنند. 
سـنگ کلیـه دردی دارد کـه شـخص مبتا را بـه زانو در 
مـی آورد، تـا حـدی کـه حتـی نمـی توانـد خـود را بـه 
بیمارسـتان برسـاند. بـا اینکـه برخـی از مسـکن هـا می 
تواننـد بـه طـور موقـت درد آن را التیـام بخشـند، امـا 
فـرد مبتـا بـه سـنگ کلیـه بایـد بـرای درمـان دائمی، 
روزهایـی را با درمـان مایعات و احتمـاال مداخله جراحی 
سـر کند. چنیـن فردی، به ایجـاد تغییر دائمـی در رژیم 
غذایـی و سـبک زندگـی نیازمنـد اسـت و ممکن اسـت، 
ایـن مشـکل تا پایـان عمر فـرد، چندین مرتبه بازگشـت 
داشـته باشـد. پیشـگیری، بهترین راهکار بـرای مقابله با 
سـنگ کلیه اسـت امـا ژنتیک و جنسـیت معمـوال نقش 

بسـیار مهمـی در ایجـاد سـنگ کلیـه دارند.
معرفـی عائـم و نشـانه هـای سـنگ کلیـه چنـدان 
قطعـی نیسـت زیرا ممکن اسـت دچار ترکیبـی از برخی 
عائـم اصلـی آن شـوید. برخـی از افـرادی کـه دچـار 
سـنگ کلیـه شـده انـد، روزهـا در کمـر خـود احسـاس 
درد کنـد و نامعیـن مـی کننـد و ایـن درد بـرای برخـی 
دیگر ممکن اسـت شـدید و بسـیار تند و تیز باشـد. این 
نشـانه هـا و عائم هشـدار راهی بـرای افراد عادی اسـت 
تـا بتواننـد سـنگ کلیـه را در خـود تشـخیص دهنـد و 
هیچوقـت نمـی تواند جایگزین تشـخیص قطعی پزشـک 
باشـد.اگر دچـار دردی بـی امان و سـخت شـدید فورا به 
پزشـک مراجعـه کنیـد. نبایـد صبـر کنیـد تـا حملـه ی 
اصلـی شـروع شـود. یـک آزمایـش ادرارسـاده مـی تواند 
خیلـی زود مشـکل سـنگ کلیـه را تشـخیص دهـد. در 
زیـر بـه برخـی از مهـم تریـن عائـم حمله سـنگ کلیه 

اشـاره مـی کنیم.
سابقه پزشکی و جنسیت

بـا اینکـه خانم هـا هم به همـان میزان آقایـان ممکن 
اسـت دچـار سـنگ کلیـه شـوند امـا تعـداد مردانـی که 
برخـی  اسـت.  بیشـتر  دچـار سـنگ کلیـه مـی شـوند 
محققـان بـاور دارنـد کـه سـابقه خانوادگـی مشـکات 
کلیـوی مـی توانـد به طـرز قابـل توجهی احتمـال ایجاد 
آن در شـما را نیـز افزایـش دهـد. اگـر مـی دانیـد کـه 
سـنگ کلیـه در خانـواده تـان موروثـی اسـت، حتمـا از 

مصـرف  افزایـش  مثـل  مناسـب،  پیشـگیرنده  اقدامـات 
مصـرف  از  خـودداری  و  شـکر،کافئین  بـدون  مایعـات 
بیـش از حـد لبنیـات مخصوصـا در شـب، بهـره بگیرید. 
هیچوقـت عمـدا بدنتـان را بـه مـرز بـی آبـی یا کـم آبی 
نکشـانید کـه ممکـن اسـت بـر اسـاس سـاعت طوالنـی 
کار فیزیکـی یـا صـرف زمـان زیـاد در گرما ایجاد شـود. 
همیشـه حیـن اضافـه کار یـک بطـری اضافـه آب همراه 
خـود داشـته باشـید.افرادی کـه در خطـر حملـه سـنگ 
کلیـه هسـتند، هیچـگاه نبایـد از دو چیـز دور بماننـد: 
یکـی ذخیـره خـوب آب و دیگر دسشـویی. نگه داشـتن 
ادرار بـه مـدت طوالنی، در طوالنی مدت برایتان مشـکل 

ایجـاد مـی کند.
درد کند و شبیه به دندان درد

درد کنـد و شـبیه بـه دنـدان درد که از ناحیـه کمر و 
لگـن آغـاز می شـود. این درد ممکن اسـت اولین نشـانه 
وجود مشـکل در شـما باشد. سـطح درد می تواند مداوم 
یـا متنـاوب باشـد و گاهـی بیایـد و برود. به نـدرت پیش 
مـی آیـد که بطـور کلی از بیـن برود. ممکن اسـت تصور 
کنیـد کـه با مصـرف یـک یـا دو داروی مسـکن دردتان 
از بیـن مـی رود. بعـد از چنـد سـاعت یا حتـی چند روز، 
شـدت درد بیشـتر و محل آن نیز مشـخص تر می شـود. 

تب، بی حوصلگی و درد 
در کنـار ایـن درد کنـد در کمـر، برخـی از مبتایـان 
دچـار حـس خسـتگی و بی حوصلگـی می شـوند. حتی 

ممکـن اسـت تـب و لـرز هـم بکنیـد. سـطح انـرژی تان 
شـدیدا پاییـن مـی آیـد. ممکـن اسـت واقعا تب داشـته 
باشـید یا نداشـته باشـید اما بـاز هم دچـار حالت تهوعی 
مـی شـوید کـه معمـوال بـا سـرماخوردگی و معـده درد 
همـراه اسـت. راه رفتـن را برایتان سـخت تر و سـخت تر 
مـی شـود و ایـن درد انجـام کارهـای روزمـره را برایتان 

غیرممکـن می سـازد. 
نشانه هایی از خون در ادرار

در طـول ایـن مـدت بایـد ادرارتـان را بررسـی کنید. 
ممکـن اسـت اثـری از خـون در ادرارتـان بیابیـد یا خود 
ادرار ممکـن اسـت رنـگ غیر عـادی پیدا کنـد. اگر رنگ 
ادرارتـان نارنجـی پررنگ شـده بود،احتمـاال آب بدن تان 
را از دسـت داده ایـد. وجود خون در ادرار، نوعی هشـدار 
اسـت. تیـره بودن رنـگ ادرار همـراه با درد تیز و شـدید 
در ناحیـه کلیـه مـی توانـد پرچم قرمـزی برایتان باشـد 
کـه بـه پزشـک مراجعـه کنیـد. در مـورد عائـم خفیف 
تـر، بایـد بـه طـور قابـل ماحظـه ای مصـرف آب خـود 
را افزایـش دهیـد. اگـر ایـن موجـب کمتـر شـدن عائم 
خفیـف نشـد و هنـوز ترشـحات غیرعادی ادرار داشـتید، 

بـه پزشـک مراجعـه کنید.
دردهای تیز و سوزن سوزن کننده

در یک طرف کمر 
اگـر بـه طـور ناگهانـی احسـاس درد شـدیدی داریـد 
انـگار که شـکم تـان را از داخل بریده و باز کرده باشـند، 

احتمـاال دچار حمله سـنگ کلیه شـده اید. درد شـما در 
ایـن مقطـع دو برابـر می شـود و نیـاز به مراجعه سـریع 
بـه پزشـک داریـد. ایـن درد نـاک ترین قسـمت بیماری 
اسـت و حتـی از بیـرون آمدن خود سـنگ هـم دردناک 
تـر اسـت. بـدون دارو های مسـکن دچار دردی شـدید و 
مـداوم در جانـب کمـر تـان خواهیـد شـد که به سـمت 
شـکم تان کشـیده می شـود.اما وقتی مسـکن را دریافت 

کنیـد، عائـم قابل تحمـل تر خواهند شـد.
از روند درمان چه انتظاری باید داشته باشید؟

اولین روز شـما در بیمارسـتان با آزمایش ها و تسـت 
هـای ادرار و سـونوگرافی مـی گـذرد. تسـت ادرار وجود 
خـون را در ادرار تاییـد مـی کند و نشـان دهنده انسـداد 
احتمالـی کلیـه خواهـد بود. سـونوگرافی، محل سـنگ و 
سـایز نسـبی آن هـا را نشـان مـی دهـد. بـرای ثابت نگه 
داشـتن سـطح آب بـدن، احتمـاال تزریق سـرم انجام می 
گیـرد و رژیـم غذایـی نیز به مـواد غذایی غیـر از لبنیات 
و مایعـات بـدون کافئیـن محـدود خواهـد شـد. بعـد از 
گذشـت یـک تـا دو روز اسـتراحت، پزشـک برحسـب 
نتایـج آزمایش هـا اقدامـات مختلفی را تجویـز می کند. 
بسـیاری از سـنگ هـای کلیـه بعـد از چنـد روز افزایش 
مایعـات مصرفـی به طـور طبیعـی دفع می شـوند. بیمار 
معمـوال بعـد از بیـرون آمـدن سـنگ احسـاس راحتـی 
خواهـد کـرد و سـایز سـنگ معمـوال بـه انـدازه تخـم 
گوجـه فرنگـی اسـت. امـا خیلـی از بیمـاران هم بـه این 
خوش شانسـی نیسـتند.برای این افراد پزشـک اسـتفاده 
از ابـزار سـنگ شـکن کـه سـنگ را بـه قطعـات کوچک 
تـر و قابـل دفـع مـی شـکند، تجویـز مـی کنـد. آخرین 
راه درمـان جراحـی اسـت کـه از کاتتـر بـر روی مجرای 
خروجـی مثانـه اسـتفاده مـی شـود و یـک ابـزار قـاب 
شـکل سـنگ را گرفتـه و بیـرون مـی کشـد. ندرتـا نیاز 
بـه جراحـی بـاز مـی شـود کـه از طریـق آن سـنگ از 
یـک بـرش کوچـک بیـرون کشـیده می شـود. اگـر همه 
چیـز خـوب پیـش رود، بایـد بعـد از یک هفته بـه حالت 
عـادی برگشـته و بهبـود یابیـد. پزشـک به شـما توصیه 
خواهـد کـرد به میـزان زیاد از نوشـیدنی هـای قنددار و 
کافئیـن دار اسـتفاده نکنید و مصرف کلسـیم خود را نیز 
در شـب کاهـش دهیـد. باید به خاطر داشـته باشـید که 
بیشـتر آب بنوشـید و از فعالیـت های شـدید که موجب 
تعـرق و از دسـت رفتـن آب بدن شـود خـودداری کنید. 
وقتـی یک بار دچار سـنگ کلیه شـوید، احتمـال ابتای 
دوبـاره شـما بیشـتر خواهـد بـود. اگر مـی خواهیـد این 
اتفـاق برایتـان تکـرار نشـود، بایـد بـه دقـت بـه توصیـه 

هـای پزشـک تـان گـوش دهید.

بـه گزارش انجمن جهانی پزشـکی خواب 
WASM، خـواب با قدرت ترمیمی و سـالم 
سـازی خود از بهترین داروها شـناخته شده 
اسـت. برخورداري از عـادات صحیح غذایي و 
توجـه به زمـان خوابیدن و اسـتراحت جهت 
حفـظ سـامتي بـدن و توانایـي جـذب مواد 
مغـذي و دفـع مـواد زایـد از اهمیـت باالیي 
برخـوردار اسـت. بـراي سـالم زیسـتن بایـد 
خـواب راحـت و آرامـي داشـته باشـیم. بـا 
توجـه به مـوارد زیـر اهمیت خوابیـدن براي 

شـما روشـن مي گردد.
را  کارشناسـان  از  توصیـه  اینجـا 10  در 
پیرامـون موضـوع خـواب مـی آوریـم کـه با 
پیـروی از آن هـا مـی توانیم مطمئن شـویم 
کـه از اسـتراحت کامـل در طول شـبانه روز 

برخـوردار شـده ایم.
از اینکه می خوابید مطمئن شوید 

بـرای اینکه خـواب کافی و منظم داشـته 
باشـید ایـن نکتـه حائـز اهمیـت اسـت کـه 
سـاعت خاصـی برای بـه رختخـواب رفتن و 

بیـدار شـدن تان داشـته باشـید.

در طول روز از خوابیدن زیاد 
بپرهیزید

بیـش از ٤5 دقیقـه خوابیـدن در طـول 
روز نظـم خواب شـبانه شـما را بهـم خواهد 
زد. تنهـا چـرت کوتاهی برای رفع خسـتگی 

شـما کافی اسـت.
قبل از خواب مرتکب کارها ی غلطی 

نشوید
نکشـید  سـیگار  هرگـز  خـواب  از  قبـل 
از  خـواب  از  قبـل  سـاعت   ٤ وحداقـل 
را  شـما  هوشـیاری  کـه  هایـی  نوشـیدنی 

کنیـد.  پرهیـز  دهـد  مـی  افزایـش 
مصرف کافئین را 6 ساعت قبل از 

خواب متوقف کنید
نـه تنهـا قهـوه بلکـه چـای و بسـیاری از 
نوشـیدنی هـای گازدار و شـکات ها موجب 

بهـم خـوردن خواب شـما می شـود.
هیچ گونه غذای سنگین و دیر هضمی 
را قبل از ساعت خواب مصرف نکنید

حداقـل  را  غذاهـا  گونـه  ایـن  مصـرف 
بگذاریـد.  کنـار  خـواب  از  قبـل  سـاعت   ٤

مـوادی همچـون ادویه جات، ترشـی جات و 
شـیرینی جـات را مصـرف نکنیـد. بجای آن 
از وعـده غذایی سـبک و کم حجم اسـتفاده 

. کنید
ورزش شبانه نکنید

درسـت اسـت که انجـام فعالیت ورزشـی 
منظـم امـری مهـم بـرای حفـظ سـامتی 
اسـت امـا انجـام فعالیت فیزیکی در سـاعات 
پایانـی روز بـه صـاح نیسـت زیـرا خـواب 

شـما را مـی رباید.
تا جایی که امکان دارد تخت خواب 

راحت و مناسب داشته باشید
برای اسـتراحتی مناسـب بسـتری راحت 

ضروری اسـت.
دمای هوای اتاق تان را متعادل کنید.

بـه طـوری کـه سـرما و گرمـای آن برای 
بهـم  موجـب  و  نباشـد  دهنـده  آزار  شـما 
خـوردن خـواب تـان نشـود. همچنیـن اتاق 
برخـوردار  مناسـب  تهویـه  از  بایـد  خـواب 

. شد با
عوامل ایجاد اختالل  در خوابتان را 

حذف کنید
از کار بـا وسـایلی کـه بـرای خـواب تـان 
مزاحمـت ایجـاد مـی کنـد اجتنـاب کنیـد. 
صداهـا، زمزمـه هـا، نورهـا را تـا جایـی کـه 

مـی توانیـد بـه حداقـل برسـانید.
اتاق خوابتان را دفتر کار نکنید

هـر نقطـه از خانـه ای کـه در آن زندگـی 
مـی کنیـد بـرای مقصـود خاصـی طراحـی 
بـرای  کـه  را  محلـی  پـس  اسـت.  شـده 
اسـتراحت تـان در نظـر گرفتـه ایـد فقـط 
بـه همیـن منظـور اسـتفاده کنیـد. در اتـاق 

خـواب بـه هیـچ عنـوان کار نکنیـد.

١0 فرمان برای داشتن خوابی عمیق
خبر

سرزمین عطر
را  ادکلـن  و  عطـر  بیـن  تفـاوت  افـراد  از  بعضـی  هنـوز 
نمی داننـد. فـرق این محصوالت تنها در میـزان غلظت عصاره 
روغنـی سـازنده بوهـای مختلف اسـت. بدیهی اسـت هر قدر 
غلظـت عصاره روغنی در یک بو بیشـتر باشـد، ماندگاری اش 

بیشـتر خواهـد بود.
غلیـظ تریـن عصـاره، عطـر یـا perfume نـام دارد بـا 
غلظتـی بیـن ٤0-15% خالصترین و ماندگارترین بوهاسـت 

و در عیـن حـال گرانتریـن نـوع عطـر اسـت.
و بعـد از آن بـه ترتیـب، Eau de Perfume بـا غلظتـی 
در حـدود 15-7% رایـج ترین نوع عطر اسـت کـه ماندگاری 

مناسـبی دارد و بـه گرانی عطر هم نیسـت.
ادو توالـت )Eau de Toilette( در حـدود 6-1% غلظت 
 Eau de( داشـته بـوی مایمـی دارد و آخـر از همه ادوکلـن
 Eau de( اسـت کـه در واقـع همـان ادو توالـت )Cologne
Toilette( اسـت، بویـی مایـم دارد و مانـدگاری اش نیز به 
همـان انـدازه اسـت. در ایـن شـماره از صفحه سـامت قصد 
داریـم عطرهایـی بـا کیفیـت و از بهتریـن برندهـا را به شـما 
معرفـی کنیـم. در همین راسـتا میاد حسـینی نسـب مدیر 

فروشـگاه سـرزمین عطر تعدادی از عطرهای با کیفیت  را به 
شـما معرفـی می کند.

برند رانسه
»فرانسـوا رانسـه« بنیانگذار برند فرانسوی »رانسـه« از سال 
1795بـا خلـق عطریاتی بی مانند برای خانواده ی سـلطمنتی 
بناپـارت کار خـود را بـه صـورت جـدی آغـاز کرد و بـه خاطر 
عاقـه و احتـرام زیـادی که برای ناپلئـون و خانـواده ی او قائل 

از  کـدام  هـر  بـود 
رایحـه های خـود را 
بـه یکـی از اعضـای 
اهـدا  خانـواده  ایـن 
کـرد. بعد از فرانسـوا 
پسـر بزرگش »جان 
را  پـدر  راه  رانسـه« 
سـال  در  داد.  ادامـه 
در  درسـت   18٤5
زمانـی کـه مهـد مد 
از پاریس در فرانسـه 
بـه شـهر میـان در 
ایتالیـا تغییـر مـکان 
رانسـه  داد، خانـواده 

بـه میـان مهاجرت کردنـد و در آن جا بـه کار و حرفه ی خود 
ادامـه دادنـد.

ایـن برنـد در حـال حاضـر بـه دسـت یکـی از نـوادگان 
فرانسـوا رانسـه بـه نـام »جوانـی رانسـه« در ایتالیـا اداره می 
شـود و 3 الیـن عطری بسـیار خـاص دارد که یکـی به تازگی 
آغـاز بـه کار کرده و 2 الیـن دیگر آن مختص عطرهای کهنی 
اسـت که به دسـت بنیـان گذاران ایـن کمپانی خلق شـده و 

امـروزه دوبـاره احیا شـده اند:
 RANCE COLLECTION( الیـن خصوصی رانسـه
PRIVEE Eau de Toilette( ایـن الیـن مختـص تولید 
آدوتوالـت هـای کهـن ایـن برنـد اسـت و رایحه هایـی که به 

خانـواده ی سـلطنتی اهـدا شـده را در بر مـی گیرد.
 COLLECTION( رانسـه  سـلطنتی  الیـن 
ادپرفیـوم  الیـن   )IMPERIALE Eau de Perfume
هـای قدیمـی رانسـه که هر رایحه توسـط فرانسـو رانسـه به 
یکـی از اعضـای خانـواده ناپلئـون اهـدا شـده تـا ادای دینـی 

محبوبش«ناپلئـون«. فرمانـروای  بـه  باشـد 
 LES ETOILE Eau de(الین جدید سـتارگان رانسـه
Perfume( الینی که به دسـت نوه ی فرانسـو رانسـه ،خانم 
»جیـن سـندرا رانسـه« در سـال 2012 خلق شـد تـا نگاهی 

مـدرن به میراث ارزشـمند این برندها داشـته باشـد.

Larc برند
Larc بـه معنـی طاق، نامی جدید و چشـم گیر در دنیای 
عطرهـای هنرمندانـه اسـت. روح خـاص این برنـد برگرفته از 
 Maiter de Claude داسـتان گردشـگری باسـتانی به نـام
اسـت. او زاده ی خانـواده ای معمـار بود که طراحی و سـاخت 
طـاق حرفه اصلی آن ها بود.Maitre de Claude سرتاسـر 
جهـان را در جسـتجوی ایـده هـای جدیـد در جهـت غنـی 
کـردن میراث خانوادگی خود در سـاخت طاق گشـت ولی در 
اولیـن برخـورد با شـگفتی هـای بویایی جهان، عاشـق حرفه 

ی عطر سـازی شـد.
اولیـن مکانـی کـه Claude بـه آن پـا گذاشـت سـواحل 
ایتالیـا )مهـد رنسـانس( بـود. ناخدای کشـتی با تصـور اینکه 
در مسـیر اصلی به سـوی رم اسـت به اشـتباه در Ischi لنگر 
 Claude انداخت و همین اشـتباه کوچک، آغـاز ماجراجویی
در دنیـای عطـر شـد و همین حس ماجراجویـی او را از هدف 
اصلی سـفرش دور کرد و به سـوی جهانی نو کشـاند تا یکی 
از اسـاتید بـزرگ عطرسـازی دنیـای قدیم شـود. هـم اکنون 
برنـد Larc  بـا تکیه بر ایـن میراث گرانقدر کلکسـیونی از 5 
رایحـه شـگفت انگیز و اسـاطیری را بـه عاقه مندانـش ارایه 
کـرده اسـت کـه هر یـک بخشـی از داسـتان شـگفتی خالق 

Larc را بـرای شـما بازگو خواهـد کرد...

پیشنهاد

برای تهیه این دو عطر خوش بو به چهار 
راه طهماسب آباد روبروی کانون هنر 

»سرزمین عطر« مراجعه نمایید
3 2 2 2 0 ١ 2 9 و   3 2 2 3 0 0 6 8

ساعات 9-١3 و ١7-22
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بخش چهارم

بـود،  مـا  رانندگی هـای  اصلـی  فرمانـده  کـه  خانـم 
بی آنکـه دسـتش فرمـان را لمـس کنـد تـا رسـیدن بـه 
قـم ناراحـت بـود، بـرای او ماشـینی کـه نشـود دنده اش 
را عـو.ض کـرد، حتمـاً یـه چیـزی کـم داشـت! مردیم تا 
بهـش ثابـت کردیـم کـه دنده هـای ماشـین اتوماتیـک 
عـوض میشـه و نیازی به سـر دنـده ندارد. از خوشـحالی 
پسـرم کـه هرچـه بنویسـم کـم اسـت، انـگار تـوی ابرها 
او  بـرای  را  مسـیر  کـه  اتومبیلـی  هـر  می کـرد،  پـرواز 
بـاز می کـرد بـا دسـت یـا چـراغ و بـا بـوق ادای احتـرام 
می کـرد، انـگار همـه این ماشـین های دور و بر اسـکورت 
مـا هسـتند و دارنـد مـا را بدرقـه می کننـد! نگاهـم بـه 
چهـره اش دوختـه شـد و رضایـت عمیقـی را کـه از تـک 
تـک سـلول های صورتـش بیـرون مـی زد را می توانسـتم 
حـس کنـم. رضایـت او، بـه قلـب مـن هـم آرامـش داد. 
بـه خـودم نهیـب زدم: بی خیـال مـرد! می بینـی بـا چـه 
لذتـی داره رانندگـی می کنـه، هـی بـه ایـن فکـر نکـن 
کـه کـی مجبـور میشـی اونـو بفروشـی حاالکـه اونـو در 
اختیـار دارین بگذار لذتشـو ببـره... ناگهان چشـمم افتاد 
بـه کیلومتر ماشـین که بین 1٤0 و 150 در نوسـان بود! 
بی اختیـار متوجـه همسـرم شـدم کـه دائمـاً سـرعت  مـا 
را کنتـرل می کـرد و هیـچ وقـت بـه مـا اجـازه نمـی داد 
از 100 تـا باالتـر بریـم، گفتـم: منعـش نمی کنـی؟ داره 

150 تـا میـره!؟
-واقعـاً؟ مـادر یواش تـر بـرو! بعـد رو بـه مـن: تـو این 
ماشـین اصـًا سـرعت حالیـت نمی شـه، مـن فکـر کردم 
داره 70 تـا 80تـا میـره. پسـرم بـا غـرور گفـت: فکـر 
کـردی پرایـده؟ بهـش میگـن پرادو. مـن به قصـد روکم 
کنـی گفتـم: امـا مثل اینکـه بنزین خـورش ملسـه، داره 
چراغـش روشـن میشـه، اولیـن پمـپ بنزین بایـد بنزین 
بزنیـم، اولیـن چالـش شـبه مایـه داری مـا تـوی پمـپ 
بنزیـن پیـش اومـد! پسـره بنزیـن رو کـه زد بـا کمـی 
بابـا حسـاب می کنـی تـا راه بیفتیـم؟  خجالـت گفـت: 
نگاهـی بـه صفحـه دیجیتـال پمـپ انداختـم، 96000 
تومـن! هیـچ وقـت بیشـتر از 30000 تومن در یـه نوبت 
پـول بنزیـن نداده بـودم، ناچار خـود را قانع کـردم: خب 
دیگـه، بـزرگک خرجکـی داره! دو تا ایـران چک پنجاهی 
دادم بـه پمپ چـی، تشـکری کرد و گذاشـت الی دسـته 
پول هـاش، همیـن! بـا نـگاه پرسشـگر بـه پسـرم اشـاره 
کـردم کـه یعنـی چـه، چـرا ٤000تومـن بقیـه رو پـس 
نمیـده؟ پسـر فـوری بازویـم رو کشـید و آهسـته گفـت: 

بریـم بابـا، اونـم فکـر کـرده مـا از طبقـه پولداراییم!
دسـتم رو کشـیدم و اندکـی صدایـم را بلندتـر کرده و 
گفتـم: یعنـی چـه، میدونـی ٤000 تومـن چقـدره، بذار 

پولمـو پس بگیـرم...! 
بابـا، بهتـره راه  -خواهـش می کنـم آبروریـزی نکـن 

بیفتیـم.
تـوی جـاده ناچار شـدم یـه نیم سـاعت کاس«خروج 
از توهـم« بـراش بـذارم که:«بـه خـودت بیـا شـازده، مـا 
بـه جـز ایـن 200 میلیـون که بـا از دسـت دادن آخرین 
پناهـگاه روسـتائی مون کـه همیـن بـاغ بـود، ثروتمندتـر 
و  بـا سـوخت 20 درصـدی  بلکـه  بمانـد،  نشـدیم  کـه 
اسـتهاک فراوان، روغن و فیلتر و واسـکازین و السـتیک 
فـان قیمـت و چـه و چـه ایـن ابوالهـول، از همیـن االن 
فقیرتـر هـم شـده ایم پـس بهتره به خـودت بیـا و اینقدر 
توهـم پولـداری نـزن وگرنـه بـه یـک مـاه نمی کشـه که 
دوبـاره بایـد بریـم سـراغ همـون پرایـد مـدل 80 و اونـو 
بازخریـد کنیـم! کمتریـن نفعـش اینـه کـه بـا 20 هـزار 
تومـن بنزیـن میاییـم تهـرون نـه بـا 200 هـزار تومـن! 
پسـرک رو بـه مـن کـرد و گفـت: »البتـه در صورتـی که 
سـالم بـه تهـرون می رسـیدیم و یا اینکـه اصـًا پرایده ما 

رو بـه مقصـد می رسـوند!« هـر دو زدیـم زیـر خنـده.
شـب بـود، پلیسـی هـم تـو جـاده نبـود، ماشـینه هم 
نـرم و راحـت بـود، خانم که آمـده بود مانع خـواب رفتن 
مـا بشـه، بعـد از شـام خـواب رفت! شـازده هم کـه ذوق 
رسـیدن بـه مقصـد رو داشـت پـا رو گذاشـته بـود روی 
گاز، ناچـار شـدم کاس بعـدی رو براش بـذارم که« برای 
لـذت بـردن از چنیـن ماشـینی، الزمـه ش اینه که سـالم 
نگهـش داری.« تـوی پمـپ بنزیـن یـزد، خانـم از خواب 
بیـدار شـد و فرمانش را صـادر کرد که: بسـه دیگه بچه ام 
از تهـرون تـا اینجـا رانندگـی کرده و خسـته شـده، بقیه 

راه رو تـو بشـین پشـت فرمون!
پسـره هرچـی اصـرار کـرد که«مامان جـون، واهلل باهلل 
مـن خسـته نیسـتم، بابـا زود خوابش می بره ،بـذار خودم 
رانندگـی کنـم«، قبـول نکرد کـه نکرد. منم که سرتاسـر 
مسـیر رو بیـدار مونـده بـودم، خسـته و کوفتـه نشسـتم 
پشـت فرمون. سـعی کـردم با سـرعت مناسـبی رانندگی 
کنم تا همسـر و پسـرم با خیـال راحت اسـتراحت کنند. 
سـاعت سـه بعـد از نیمه شـب بـود و جـاده هـم خلوت، 
نـور قـوی چراغ هـای پـرادو ضعـف بینایـی ام را جبـران 
می کـرد، خطـوط سـفید بـه سـرعت نزدیـک شـده و از 

زیـر ماشـین رد می شـدند.... 
-دیـدم پسـرم پشـت فرمـان اسـت و دارد از حد مجاز 
تندتـر مـی رود، دهان بـاز کردم که بهش بگم پسـرجون، 
بـذار مـادرت بـا خیال راحـت اسـتراحت کنـه، خودمون 
هـم سـر سـالم بـه مقصـر می رسـونیم....! ناگهـان صدای 
شـدیدی برخاسـت، مـن پشـت فرمـون خوابـم بـرده 
بـود و ماشـین بـه بلوک هـای وسـط اتوبـان برخورد 

بود! کـرده 
سـه نفـری از ماشـین پریدیـم پاییـن، پنجـره جلـو 
دویسـت  ماشـین  جلـوی  سـپر  بخـش سـمت چـپ  و 
میلیونـی ُخرد شـده بود! خسـارت چنـدان زیـاد نبود اما 
مـن خیلـی ناراحت شـدم، رویاهای پسـرم به هـم ریخته 
بـود، قبـل از آنکـه بتونـه اونـو بـه دوسـتاش نشـون بده!
ادامه دارد ...

داستان

آگهی موضوع ماده 3قانون وماده ١3آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی      

برابـر رای شـماره 139٤60319002001126هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حـوزه ثبت ملک کهنـوج تصرفات 
مالکانـه بامعـارض متقاضی آقای اسـام ناروئی فرزند حسـین بشـماره شناسـنامه3صادره از رودبار در یک 
بـاب خانـه بـه مسـاحت528/87مترمربع پاک737فرعـی از188 اصلی مفـروز ومجزی شـده ازپاک188 
اصلـی قطعـه سـه واقـع درتـاج ابـاد رودباربخش٤6کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی آقای عبدالحسـین 
مهیمـی محـرز گردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطاع عمـوم مراتـب در دو نوبت بـه فاصلـه15روز آگهی می 
شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از 
تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی به مدت دو مـاه اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف 
مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض ،دادخواسـت خود را بـه مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت 

در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتراض طبـق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول:9٤/03/30    تاریخ انتشار نوبت دوم:13/0٤/9٤

 رئیس ثبت اسناد و اماک-اصغرناروئی

آگهی مزایده نوبت اول
اجـرای احـکام مدنی دادگسـتری در نظر دارد در پرونـده اجرایی 930320 در دعـوی ورثه مرحوم 
مهـدی گنجعلیخانـی و غیـره بطرفیـت شـهرداری جیرفـت تمامی ششـدانگ پـاک 82٤9 فرعی 
از 57٤ اصلـی قطعـه 10 تفکیکـی مفـروز و مجـزی شـده از 1375 فرعـی بخـش ٤5 کرمـان بـه 
مسـاحت 1250 متـر مربع مالکیت شـهرداری جیرفت بـه آدرس خیابان پرسـتار را از طریق مزایده بفروش 
بـا قیمـت پایـه مبلغ سـه میلیارد و هفتصـد و پنجاه میلیـون ریـال )3/750/000/000( بفروش رسـاند لذا 

از متقاضیـان خریـد دعوت بعمـل می آید. 
جلسـه مزایـده: مورخـه 139٤/٤/1٤ راس سـاعت 9 صبـح بـا حضـور نماینده محتـرم دادسـتان عمومی و 

انقـاب در اجـرای احـکام مدنـی دادگسـتری جیرفـت برگزار مـی گردد. 
شـرایط شـرکت در مزایـده: متقاضیـان مـی تواننـد از تاریـخ 139٤/٤/9 از پـاک بـه شـرح آدرس فـوق 
بازدیـد و پـس از واریـز 10 درصـد قیمـت پیشـنهادی بـه حسـاب سـپرده دادگسـتری نـزد حسـاب 
217129383900٤ بانـک ملـی در پاکـت درب بسـته بـه اجرای احـکام مدنی تحویل نماینـد کلیه هزینه 
هـا بـر عهـده برنـده مزایـده می باشـد برنده مزایده شـخصی اسـت کـه باالترین قیمـت را پیشـنهاد و 10 
درصـد قیمـت پیشـنهادی را واریـز نمـوده باشـد و بهای ملـک را نقـداً پرداخت نمایـد در صـورت انصراف 

مبلـغ پیشـنهادی بـه نفـع دادگسـتری ضبـط و برنده شـخص بعـدی خواهـد بود. 
مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان جیرفت- منوچهر رحیمی 

آگهی اصالحی موضوع ماده 3 قانون و ماده ١3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

شـماره  اصاحـی  رای  و   139360319007021769 شـماره  رای  برابـر 
و  اراضـی  ثبتـی  تکلیـف وضعیـت  تعییـن  قانـون  139٤6031900700٤912  هیـات دوم موضـوع 
سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک کرمـان تصرفـات مالکانه 
بامعـارض متقاضـی آقـای احمـد رسـتمی  فرزنـد حسـین بشـماره شناسـنامه 99٤ صـادره از قزویـن 
در ششـدانگ سـاختمان تجـاری مسـکونی مشـتمل بر طبقـات فوقانی بـه مسـاحت 121/50 مترمربع 
تحـت پـاک 6315 فرعـی از 15 اصلـی واقـع در بخـش ٤ کرمـان به آدرس شـهرک الغدیر بلـوار الله 
جنوبـی روبـروی کوچـه 13 خریـداری از محـل مالکیـت رسـمی آقـای پیمـان ریاضـی محـرز گردیده 
اسـت. بـا ایـن توضیـح کـه در آگهـی قبلـی نـوع ملـک اشـتباه درج و چـاپ گردیـده بـوده کـه بدیـن 
ترتیـب اصـاح میگـردد. لـذا بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب در یک نوبـت بـه فاصلـه 30 روز آگهی 
مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند 
مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار ایـن آگهـی به مدت یـک ماه اعتـراض خود را به ایـن اداره تسـلیم و پس 
از اخـذ رسـید ظـرف مـدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی 
تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکور و عـدم وصـول اعتراض طبـق مقررات 

سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد. 
تاریخ انتشار: 03/30/139٤

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

سفارش آگهی
0939-974-4226

تقدیر نماینده مردم 
کرمان و راور از کسب 
برتری اوقاف کرمان

نماینـدگان  مجمـع  رییـس 
اسـتان و نماینـده مـردم کرمان و 
راور در مجلـس شـورای اسـامی 
سـال  چهارمیـن  برتـری  کسـب 
بـه  را  کرمـان  اوقـاف  متوالـی 
تاشـگران عرصه وقـف و موقوفات 
اسـتان تبریـک گفـت.در راسـتای 

کسـب برتـری اداره کل اوقاف اسـتان برای چهارمین سـال متوالـی در بین ادارات 
اوقـاف و امـور خیریـه سراسـر کشـور، دکتـر زاهـدی رییـس مجمـع نماینـدگان 
اسـتان بـا حضـور در اداره کل اوقـاف و امور خیریه اسـتان با مدیـر کل و کارکنان 
ایـن نهـاد دیـدار و گفتگو کـرد. دکتـر زاهدی ،ضمـن بازدیـد از واحدهـای اداری 
ایـن اداره کل از نزدیـک رونـد فعالیتهـاو اقدامـات کارکنـان اوقـاف اسـتان را در 
حـوزه معاونتهـای توسـعه وپشـتیبانی، امـور ثبتـی و حقوقی،معاونـت بهـره وری 
اقتصادی،فرهنگـی و اجتماعـی ،روابـط عمومی و انفورماتیک  را مورد بررسـی قرار 
داد. وی در ایـن دیدار کسـب رتبه نخسـت کشـوری برای  چهارمیـن دوره متوالی 
را نتیجـه زحمات مدیریت و کارکنان زحمت کش دسـتگاه اوقاف اسـتان دانسـت 
و تصریح کرد : امروزه اوقاف به عنوان یک دسـتگاه خدمت رسـان توانسـته اسـت 
خدمـات بـروزی را در خصـوص تعیین تکلیـف اراضی مورد وقـف و ثبت اطاعات 

موقوفـات ،رقبـات و بقـاع متبرکـه ارائـه دهد. 

کل اوقاف و امور خیریه

 در حـال حاضـر وضعیـت حزب مردم سـاالری 
را در اسـتان چگونـه ارزیابی مـی کنید؟

خوشـبختانه حزب مردم سـاالری در کرمان توانسـته 
جایـگاه بسـیار مناسـبی بـرای خـود ایجـاد کنـد و بـا 
کمـک و همـکاری جمـع کثیری از عاقه مندان نسـبت 
بـه شـکل گیری شـالوده اصلی ایـن حزب اقـدام کردیم 
. در ابتـدای امـر اسـتارت فعالیـت خـود را بـا برگـزاری 
همایـش رایحـه تدبیـر رقـم زدیـم کـه حرکـت بسـیار 
سـودمند و مفیـدی بود و سـپس نیروی خـود را بر روی 
آمـوزش اعضـا تمرکـز دادیـم تـا بتوانیم سـطح علمی و 

سیاسـی داخلـی حـزب را ارتقـا دهیم.
 در حـال حاضـر در کـدام شهرسـتانها کرمـان 

شـعب حـزب فعال هسـتند؟
اسـتانهای سیاسـی کشـور  از  اسـتان کرمـان یکـی 
محسـوب مـی شـود و در این راسـتا همـواره بزرگانی را 
بـه عرصه سیاسـت کشـور معرفی نموده اسـت بـا توجه 
بـه ایـن مقدمه مـا نیز سـعی کردیم افـراد شایسـته ای 
را بـرای دبیـران شهرسـتان انتخـاب کنیـم. هـم اکنون 
شهرسـتان سـیرجان که توسـط دکتـر شهسـواری اداره 
مـی شـود و شهرسـتان رفسـنجان کـه توسـط آقـای 
ابوالهـادی اداره مـی شـود در ایـن زمینـه نسـبت بـه 
سـایر مناطـق پیشـگام هسـتند. البتـه دفتـر حـزب در  
شهرسـتانهای بافت، ارزوئیه، بردسـیر، بـم، منوجان، انار 

و راور در حـال راه انـدازی و فعالیـت هسـتند.
 در راسـتای پیشـبرد فعالیت حزبی در اسـتان 

چـه فعالیـت هایی داشـته اید؟
پس از سـاعتها نشسـت های داخلی و بررسـی دالیل 
عـدم پیشـرفت تحزب در کشـور و دالیل حـزب گریزی 
بـه این نتیجه رسـیدیم کـه احزاب در خصـوص آموزش 
عمومـی در سـطح جامعـه بسـیار ضعیـف عمـل کـرده 
انـد و هرگـز نتوانسـتند آرمانهـای خـود را آنچنـان کـه 
شایسـته بـوده بـه جامعه بشناسـند و همچنیـن با توجه 
بـه اینکـه مـردم از زیـر  بـار مسـئولیت  سیاسـی شـانه 
خالـی مـی کننـد و تنهـا راه بـرون رفـت از ایـن جریان 
را آمـوزش عمومـی یافتیـم. لـذا در گام اول اقـدام بـه 

فراخـوان عمومـی جهـت عضو گیری یا شـرکت در دوره 
هـای آموزشـی رایگانی که توسـط این حزب بـا موضوع 
و  سـازمانی  رفتـار   ، مدیریـت   ، سیاسـی  علـوم  هـای 
روزنامـه نـگاری برگزار می شـد نمودیم که خوشـبختانه 
بـا اسـتقبال بـی نظیری توسـط جامعـه و عاقـه مندان 
روبرو شـد کـه در نهایت اقـدام به گروه بنـدی جمعیتی 
بالـغ بـر 900 نفر ازعاقه منـدان در ٤3 گروه آموزشـی 

نمودیم. مختلـف 

 هفتـه گذشـته مصاحبـه ای از شـما بـا یکی از 
روزنامـه هـای محلـی منتشـر شـد که دیـدگاه 
هـای مطـرح شـده از طـرف شـما دربـاره دالیل 
انتقـاد  باعـث  ایـران   عـدم تحـزب گرایـی در 

برخـی از فعالیـن سیاسـی شـد. 
 متاسـفانه در خصـوص تحلیـل هـای بنـده یـا توجه 
بـه کمبـود فضـای متنـی اختصـاص یافته یا کـم لطفی 
دوسـتان فقـط بـه اختصـاری از مواضع اشـاره گردیده و 

بقیـه مطالب حـذف گردیـده اند.
 پس نظر شـما در خصـوص دالیل عـدم تحزب 
گرایـی و اینکه چـرا به جـای سـردمداری گاهی 

مجبور بـه دنباله روی می شـویم چیسـت؟
عـدم پیشـرفت احزاب در ایـران را می تـوان در چند 
گـروه بررسـی کـرد. عمده تریـن دلیل را می تـوان ابتدا 
در فرهنـگ ایـران جسـتجو کـرد. فرهنـگ سیاسـی و 

اجتماعـی ایـران مناسـبت چندانـی بـا رفتار سیاسـی و 
حزبـی نـدارد، مـی توان چنیـن قلمداد کرد کـه ایرانیان 
بسـیار تـک رو و فـرد محورنـد و روحیه اجتماعی شـان 
مسـاعدت چندانـی بـرای فعالیت های گروهـی ندارد. به 
عنـوان مثـال ایـن وضعیـت را می توان در سـایر اقشـار 
جامعـه و حتـی در ورزشـهای تیمی و انفرادی مشـاهده 
کـرد کـه خود ایـن امر تک محـور بودن ریشـه در تاریخ 

دارد. ایران 

دیـد نـه چنـدان مثبـت مـردم بـه حـزب هـم دلیـل 
دیگـر ایـن ماجراسـت. عملکـرد بسـیاری از احـزاب در 
ایـران از دیـد مـردم ایـران مثبـت ارزیابـی نمی شـود . 
بـه خصـوص قبـل از انقاب و بعـد از مشـروطیت. دلیل 
سـوم را مـی تـوان در سـالهای اسـتبداد ایران جسـتجو 
کـرد. با توجـه به تدوام اسـتبداد در ایران اساسـاً احزاب 
مسـتقل از دولت نتوانسـتند شـکل بگیرند و نتوانسـتند 

ماننـد جوامـع توسـعه یافته دیگـر نهادینه شـوند.
سـاختار سیاسـی جامعه با اعمال قدرت اساسـاً اجازه 
نـداد تـا تحـزب در ایـران شـکل بگیـرد و در کنـار ایـن 
قضیـه می تـوان دوبـاره فرهنـگ را وارد کرد که اساسـاً 
حـزب یـک پدیـده غربی اسـت و خیلـی بـا خصوصیات 
سیاسـی مـا همسـویی نـدارد چراکـه قـدرت هـر کـدام 
از طرفیـن باعـث تخریـب طـرف مقابـل و تقویـت خود 
مـی شـود. چـرا که عـدم برنامـه ریـزی دقیق هـر کدام 

از طرفیـن منجـر بـه حـذف سیاسـی طـرف مقابـل می 
. شود

امـا در خصـوص اعتدالیـون از دیـدگاه بنـده بـه سـه 
دسـته تقسـیم می شـوند:

بدنـه اصلـی آنهـا کـه اصـاح طلبـان را شـامل مـی 
شـوند کـه در انتخابـات 92 سـتادهای آقـای روحانی را 
شـامل شـدند کـه ایـن خیل دوسـتان هیـچ جدایـی از 
بدنـه اصاحـات ندارنـد و صرفـاً در یـک برهـه از زمـان 
انتخابـات بـه عنـوان اعتدالیـون وارد جریـان سیاسـی 

. ند شد
را شـامل مـی شـوند  رو  میانـه  افـرادی  گـروه دوم 
کـه نسـبت بـه وضعیـت موجـود قبـل از انتخابـات 92 
معتـرض بودنـد و مـی خواسـتند تغییراتـی بنیادیـن در 

جامعـه آغـاز شـود.
و امـا گـروه سـوم را افـرادی شـامل مـی شـوند کـه 
تعبیـری جـز حـزب بـاد را نمی تـوان در ذهـن پروراند 
ایـن افـراد کسـانی بودنـد کـه تـا قبـل از انتخابات 92 
در زمـره اصـول گرایـان جـا داشـته و بعـد از انتخابات 
بـرای اینکـه از گردونـه قـدرت و نفوذ جـا نمانند تحت 
لـوای اعتدالیـون گام برداشـته انـد کـه بـه هیـچ وجـه 
چـرا  کـرد  بـاز  حسـاب  افـراد  ایـن  روی  تـوان  نمـی 
کـه اصالـت ندارنـد. البتـه در جایـی بـه نقـل از بنـده 
سیاسـیون را جـزو حـزب بـاد خوانـده انـد کـه صرفـاً 
در خصـوص مواضـع اصـاح طلبـان بـه هیچ وجـه این 

مسـئله صـدق نمـی کند.
 وضعیـت اصالح طلبـان را در انتخابـات چگونه 

کنید؟ مـی  ارزیابی 
خوشـبختانه اصـاح طلبـان بـا توجـه بـه تجربیـات 
گذشـته خـود وضعیـت بسـیار مناسـبی را در انتخابـات 
دارنـد. از یک سـو با کارنامـه موفق اقتصادی و سیاسـی 
خـود وجاهـت خاصـی در جامعـه دارند و از سـوی دیگر 
وضعیـت اسـفبار جامعـه در سـالهای قبـل از 92 محک 
خوبـی بـرای دلواپسـان جامعـه بـوده که مطمئنـا مردم 
از ایـن دوره گـذر کـرده انـد و حاضر نیسـتند بـار دیگر 

چنیـن تجربیـات تلخی داشـته باشـند.

صفاهانی دبیر حزب مردم ساالری کرمان: 

مردم دیگر به دلواپسان روی نمی آورند

حزب مردم ساالری کرمان 
از اواخر سال 91 فعالیت 
خود را آغاز کرد و و با اخذ 
مجوز و افتتاح رسمی دفتر 

در کرمان، حزب مردم 
ساالری کرمان وارد فاز 

جدیدی از فعالیت ها شد. 
حزب مردم ساالری در زمره 

احزاب مطرح اصالح طلب 
ایران است و دفتر این 
حزب در کرمان توانسته 

طی مدت کوتاهی در کرمان 
خود را مطرح کند. با سجاد 
صفاهانی زاده دبیر حزب 

مردم ساالری استان کرمان 
هم صحبت شدیم که در 

زیر می خوانید:

عمده ترین دلیل عدم پیشرفت احزاب در ایران را
می توان در فرهنگ ایران جستجو کرد. فرهنگ سیاسی 
و اجتماعی ایران مناسبت چندانی با رفتار سیاسی و حزبی 
ندارد، می توان چنین قلمداد کرد که ایرانیان بسیار تک 

رو و فرد محورند و روحیه اجتماعی شان مساعدت
چندانی برای فعالیت های گروهی ندارد.
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علیرضـا منصوریان با انصـراف از رقابت برای 
سـرمربیگری اسـتقال حاال هم منتقدانی دارد 

و هـم موافقانی.
بـه گزارش مشـرق،  قصه علیرضـا منصوریان 
و اسـتقال از جایـی آغاز شـد کـه 12 روز قبل 
سـرمربی  جایگزینـی  بـرای  افشـارزاده  بهـرام 
فصـل قبـل تیمـش بـا عالـی تریـن مقامـات 
ورزش کشـور مشـورت کرد. او نظـرش این بود 
کـه اسـتقال بـرای موفقیـت در آینـده، نیاز به 

یـک انقـاب دارد. 
بـرای همیـن به سـراغ مذاکـره با سـرمربی 
جـوان نفـت رفـت. او که هنوز یکسـال قـرارداد 
بـا نفتـی ها داشـت امـا این سـال دوم قـرارداد 
او منـوط بـود بـه توافـق مالـی. بعـد از اولیـن 
نشسـت مشـترک 3 سـاعته با این مربی جوان، 
جلسـه دومـی هم میان ایـن دو برگزار شـد. در 
جلسـه دوم، منصوریـان طرحی راهبـردی را به 
اسـتقال داده بود که نشـان از تحولی اساسـی 
در سـاختار اجرایـی تیـم داشـت. منصوریـان 

اگرچـه اعتقادی بـه تغییرات وسـیع در ترکیب 
اسـتقال نداشـت و اصـرار مـی کـرد مجموعه 
ای از بهتریـن یـاران فوتبـال ایـران در این تیم 
هسـتند که بـا 8 تغییر در لیسـت 25 نفره آبی 
هـا مـی توان نزدیک به 3 سـال میانگین سـنی 
شـان را پاییـن آورد و تیمـی در طـراز قهرمانی 

برای شـان سـاخت.
از روزی کـه نـام علیرضـا منصوریـان بـرای 
اسـتقال مطرح شـد اما گروه هـای مختلفی به 
صف منتقدان او پیوسـتند. منصـور پورحیدری 
بـا گـروه فنـی کـه گرد خـود بـرای باشـگاه راه 
انداختـه بـود، در راس ایـن منتقـدان بودنـد. 
معینی، کردنوری، روشـن و شخص پورحیدری 
کـه از بیرون از سـوی یکی مثـل اصغر حاجیلو 
بـرای  را  منصوریـان  شـدند،  مـی  حمایـت 
مربیگـری اسـتقال بی تجربـه مـی خواندند و 
البتـه حامیان پرویـز مظلومی، مجیـدی و امیر 
قلعـه نویـی در میـان پیشکسـوتان تیـم هـم 
اساسـا منصوریـان را تهدیـدی بـرای نیمکـت 

اسـتقال می دانسـتند چـون او در زمـان ورود 
بـه تیـم مـی توانسـت صاحـب جایگاهی شـود 
کـه بیـش از یـک دهه قبـل، قلعه نویـی در آن 

نقطـه ایسـتاده بود. 
بـه این جمـع مشـورت هـای مدیرانی چون 
فتـح اهلل زاده و اولیایی که علیرضـا را از انتخاب 
چنیـن تصمیمی بـاز می داشـتند و می گفتند 
سـاختار مدیریتـی آبـی هـا آمادگـی حضورش 
را نـدارد، مـی شـد اضافـه کـرد. منصوریـان در 
مذاکراتـش با سـجادی مرد شـماره دوی ورزش 
کشـور امـا برای آمـدن اعام آمادگی کـرد و در 
دل تمـام دعواهـای رسـانه ای نفت و اسـتقال 
اعـام کرد خودش رضایتنامـه اش را می گیرد. 
او در نشسـت بـا مدیران نفت، خیلی شـفاف 
بـه قنبرزاده و دوسـتانش گفت با اسـتقالی ها 
مذاکـره کـرده اسـت و ترجیحـش مربیگری در 
تیمـی اسـت کـه همیشـه رویایـش را داشـته. 
منصوریـان کـه در مصاحبـه ای بـه صراحـت 
اعـام کـرد: »نمـی دانـم چـرا هی مـی گویند 

مـن تجربه نـدارم. روزی که گواردیوال سـرمربی 
بارسـا شـد کجـا کار کرده بـود؟ چـه تجربه ای 
داشـت؟ یکـی مثـل الپورتا مثل شـیر پشـتش 
ایسـتاد تـا او موفـق شـود.  حـاال هـم اگـر یک 
تیـم مدیریتـی قوی پشـت سـر من باشـد، می 
توانـم بیایـم و موفـق باشـم. امـا مربیگـری در 
اسـتقال با دسـت خالـی و بدون حامـی امکان 
پذیـر نیسـت. اینکـه سـکوها به یک نفـر لطف 
دارنـد، عالـی اسـت امـا اگـر این محبـت همراه 
بـا حمایـت مدیریتی نباشـد بعـد از چند هفته 
ناکامـی، کمرنـگ مـی شـود. مـن هسـتم اگـر 

احسـاس کنـم یـک تیـم مدیریتی قوی پشـت 
سـرم است.« در این شـرایط منصوریان تصمیم 
گرفـت در نفـت بمانـد تـا شـاید تجربـه اش را 
افزایـش دهـد و در همیـن زمـان همـه آنهایی 
کـه او را بـی تجربه مـی نامیدند، شـروع کردند 
بـه تخریبـش پیـش چشـم هـواداران و ترسـو 
صدایـش کردنـد. آیا او ترسـیده بود یـا بهترین 
تصمیـم تاریخ فوتبالش را گرفت؟ آیا بسـتر کار 
برایـش فراهـم بـود و نیامـد؟ آیا اگر مـی آمد و 
به سرنوشـت یحیی یـا دایی دچار می شـد چه 

اتفاقـی مـی افتاد؟

اسـتان  خمینـی)ره(  امدادامـام  کمیتـه  مدیـرکل 
میـان  کـه  تفاهم نامـه ای  راسـتای  در  گفـت:  کرمـان 
دونهـاد بهزیسـتی و کمیتـه امـداد امضا شـده به دنبال 
پرداخـت تسـهیات اشـتغالزایی بـه افراد هسـتیم زیرا 
اولویـت اصلـی مـا توانمنـدی اقتصـادی خانوارهاسـت.

بـرای  گذشـته  سـال  در  افـزود:  میرزایـی  وحیـد 
نخسـتین بـار در سـطح کشـور از طریـق شـهرک های 
صنعتـی تعاملـی را بـا شـرکت ها برقرار کردیـم و بیش 
از 600 نفـر از افـراد نیازمنـد از شـغل بهره مند شـدند.

وی تصریـح کـرد: بـا مذاکراتـی که با صنایـع بزرگ 
پیش بینـی  شـده  انجـام  بـم  خودروسـازی  جملـه  از 
می کنیـم کـه بیـش از 700 نفـر مددجـوی نیازمند را 

جـذب بـازار کار کنیم.
امـام  امـداد  کمیتـه  داشـت: سرپرسـت  بیـان  وی 
خمینـی نـگاه مثبتـی در زمینـه مددجو محـوری دارند 
و تمـام ظرفیت هـا بـرای دریافـت بودجـه ای در بحـث 
نیازهـای اساسـی از جملـه مسـکن و جهیزیـه بـه کار 

می شـود. گرفتـه 
میرزایـی در ادامـه از اجـرای طرح محسـنین در ماه 
مبـارک رمضـان خبـر داد و افـزود: در کنـار فرزنـدان 
محـروم از نعمـت پـدر، کـودکان دیگـری هم هسـتند 
کـه تقدیـر بـه گونـه ای دیگـر آنـان را از وجـود ایـن 

پشـتوانه عظیـم بـی بهـره نموده اسـت.
کـه  هسـتند  پدرانـی  کـرد:  اضافـه  مسـئول  ایـن 
علی رغـم میـل باطنیشـان به دلیـل بیمـاری، کهولت، 
از کار افتادگـی و گسسـتن از فضای پـر مهر خانوادگی 
تـوان اداره زندگـی خود را نداشـته و با تامین معیشـت 
خانـواده بـر دوش زنـان سرپرسـت خانـوار نهاده شـده 
اسـت.   وی یـادآور شـد: بـه منظـور جـاری سـاختن 
اهـداف متعالـی ارزش هـای اصیل اسـامی و جوشـش 
رافـت و الفـت بیـن اقشـار مختلـف مـردم بـا اجـرای 
طـرح محسـنین شـرایطی فراهـم گردیـده تـا خیرین 
و نیکـوکاران بـه نیازمنـد تریـن خانـواده ها مسـاعدت 

 . یند نما
بلنـد  مفاهیـم  از  اسـتفاده  بـا  کـرد:  اضافـه  وی 
عنـوان  تحـت  دیگـر  طرحـی  ارزشـی  و  اعتقـادی 
محسـنین مبتنـی بـر باورهـای ایمانـی مـردم نیکوکار 
و خیر کشـورما ن طی سـال های گذشـته پـا به عرصه 
حیـات گذاشـته که همانند طـرح اکرام ایتـام و مبتنی 
بـر روش هـای این طـرح پر برکـت، به دنبال رسـیدگی 
بـه امـور نیازمنـدان جامعه بـا ویژگی هـای اجتماعی و 
اقتصـادی خـاص مانند سـالمندان ،کـودکان ، بیماران 
، از کار افتـادگان ، زنـان سرپرسـت خانـواده و در یـک 

کام خانـواده هـای نیازمنـد می باشـد.
مدیرکل کمیته امداد اسـتان با اشـاره به فرارسـیدن 
مـاه مبـارک رمضـان ابراز داشـت: طبق روال هر سـال 
در ایـن مـاه برنامه هـای متعـددی را در قالـب جشـن 
رمضـان در سـطح اسـتان اجـرا می کنیـم و با شـرایط 

خاصـی که در کشـور وجـود دارد نیاز مبـرم داریم تا از 
ظرفیـت  مشـارکت های مردمـی اسـتفاده کنیم.

میرزایـی از بازدیـد از 6هـزار خانـوار نیازمنـد تحت 
پوشـش ایـن نهـاد در در قالب طـرح مفاتیح الجنه خبر 
داد و افـزود: بـا انجـام ایـن کار  در مـاه مبـارک رمضان 
از ایـن افـراد دلجویـی و سـعی بـر تقویت روحیـه این 

خانوارهـا و بررسـی نیازهـای آن هـا خواهیم کرد.
ایـن مسـئول بیان کرد: مـردم و حامیـان طرح اکرم 
می تواننـد بـا اسـتفاده از ایـن فضـا در کمک مسـتقیم 
بـه محرومـان پیش قـدم باشـند و ایـن در حالی اسـت 
به ویـژه  مختلـف  نقـاط  مسـاجد  در  اکیپ  هایـی  کـه 
تهـران بحـث حامی یابـی بـرای محرومـان و نیازمندان 

را دنبـال خواهنـد کرد.
وی بـا اشـاره بـه اینکه تمـام یتیمان تحت پوشـش 
کمیتـه امـداد از حامـی برخوردارنـد افـزود: متاسـفانه 
میـزان کمک هـا ناچیـز اسـت و اغلـب ایـن کـودکان 
ضمـن رنـج بـردن از سـوءتغذیه بـا هزینه هـای بـاالی 
تحصیـات و... مواجـه هسـتند کـه بر همین اسـاس از 
طریـق خیریـن به دنبـال برطـرف کـردن نیازهـای این 

بچه هـا هسـتیم.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه در ایـن مـاه بیـش از 100 
پایـگاه در سـطح کرمـان آمـاده دریافـت کمک هـای 
نقـدی و غیرنقـدی افـراد هسـتند عنوان کرد: تقسـیم 
از  کـه  اطاعاتـی  بانـک  طریـق  از  کمک هـا  ایـن 

نیازمنـدان در اختیـار داریـم انجـام می شـود و کمیتـه 
را  دریافتـی  صدقـات  کـه  اسـت  جایـی  تنهـا  امـداد 
به صـورت کامـل در اختیـار نیازمنـدان قـرار می دهد و 
تنهـا 12 درصـد درآمدهـای صدقـات بابـت هزینه های 
صدقـات پرداخـت می شـودکه مبنـای فقهی داشـته و 
30 در صـد درآمدهـا نیـز بـه بخـش مسـکن، درمـان، 
اختصـاص می یافـت. اشـتغال خانواده هـا  و  فرهنگـی 

وی هم چنیـن از بیمه شـدن تمـام خانوارهای تحت 
پوشـش ایـن ارگان در مقابـل بایای طبیعـی خبر داد 
و افـزود: در حـال حاضـر پیگیـر شـده ایم تـا از طریـق 
شـرکت  بیمـه خسـاراتی بـه افـراد حادثـه دیـده نیـز 

شـود. پرداخت 
میرزایـی ادامـه داد: مددجویانـی کـه در شـهرهای 
از کارت هـای  نفـر زندگـی می کننـد  بـاالی 20هـزار 
بیمـه درمانـی بهره منـد هسـتند ک تمـام هزینه هـای 
و  می شـود  انجـام  رایـگان  به صـورت  آنـان  درمانـی 
همچنیـن هزینـه درمانی مددجویانی که در  شـهرهای 
زیـر 20هزار نفـر زندگـی می کنند از محـل درامدهای 
پیگیـری  بخـش  در  کـه  می شـود  تامیـن  مردمـی 
فعالیت هـای زیـادی انجام شـده تا هزینه هـای درمانی 

ایـن افـراد بـه حداقل برسـد.
در سـال  توجهـی  قابـل  بودجـه  اختصـاص  از  وی 
جـاری بـه بخش جهیزیـه و مسـکن خبـر داد و گفت: 
آمـاده دریافـت ایـن بودجـه در صـورت تامیـن شـدن 

هرچـه سـریع تر آن هسـتیم.
پرداخـت  بخـش  در  جـاری  سـال  در  افـزود:  وی 
مسـتمری مددجویـان نیـز بـا مشـکل کمبـود اعتبـار 
مواجـه بودیـم کـه امیدواریـم امسـال این مشـکل رفع 

. د شو
میرزایـی خاطرنشـان کرد: بـرای تامیـن هزینه های 
افطـار و اطعـام نیازمنـدان نیـز از طریـق کمک هـای 
مردمـی اقـدام می شـود و از هم اکنـون آمـاده دریافـت 
مـاه  هزینه هـای  تامیـن  بـرای  خیریـن  کمک هـای 

رمضـان هسـتیم.
بیش از 3هزار بیارصعب العالج نیازمند در 

کرمان وجود دارد
خانـواده  سـامت  و  حمایـت  معـاون  همچنیـن 
کمیتـه امـداد امـام خمینـی اسـتان کرمـان در ادامـه 
ایـن نشسـت گفـت: بیش از 3هـزار بیمـار صعب العاج 
متاسـفانه  کـه  شـده  شناسـایی  کرمـان  در  نیازمنـد 
به دلیـل کمبـود میـزان اعتبـارات قـادر بـه رفـع نیـاز 

ایـن بیمـاران نیسـتیم.
ناصـر شـیبانی بـا بیـان ایـن کـه بیمـاران صعـب 
العـاج بـه آن دسـته از بیمارانـی اطـاق مـی شـود 
کـه بیمـاری آن هـا تا پایـان عمـر گریبانگیر آنهاسـت 
خاطرنشـان کـرد: ایـن بیمـاران بـه دلیل هزینـه های 
بیشـتر  مسـاعدت  و  کمـک  نیازمنـد  درمانـی  بـاالی 

حامیـان خیـر هسـتند. 
وی تصریـح کـرد: خیرین و نیکـوکاران باید حمایت 
هـای خـود را از اشـخاص دارای بیمـاری هـای صعـب 
العـاج افزایـش بدهنـد و بـه ایـن قشـر از جامعـه بـه 
صـورت ویـژه توجـه کننـد زیـرا در حـال حاضـر بیش 
فاقـد  کرمانـی  صعب العـاج  درصدبیمـاران   90 از 
حامـی هسـتند و قـادر بـه تامیـن هزینه هـای گـزاف 
درمانـی نیسـتند.  وی ابـراز داشـت: کمیته امـداد امام 
خمینـي)ره( هـر سـاله در ایـام مـاه مبـارک رمضـان 
بـا اجـراي طـرح شـفا کمک هـاي مردمـي را جهـت 
مسـاعدت بـه بیماران نیازمنـد سـاماندهي و در همین 

راسـتا اقـدام بـه جـذب حامـي مي کنـد. 
شـیبانی افـزود: بـا توجـه بـه اینکـه تعـداد بسـیار 
امـام  کمیتـه  پوشـش  تحـت  بیمـاران  از  زیـادي 
کـه  العـاج  صعـب  بیمـاران  باالخـص  خمینـي)ره( 
شـامل بیمـاران سـرطاني، متابولیـک، ام اس و غیـره 
مشـکات  دچـار  درمانـي  هـاي  هزینـه  پرداخـت  در 
فراوانـي هسـتند و بـا در نظـر داشـتن اینکـه اعتبارات 
دولتـي و حمایـت موسسـات خیریه پاسـخگوي هزینه 
باشـند  نمـي  بیمـاران  از  گـروه  ایـن  هنگفـت  هـاي 
کمیتـه امـداد امـام قصـد دارد بـا اجـراي طـرح شـفا 
بیمـاران نیازمنـد را شناسـایي و بـا تکیـه بـر کمـک 
حامیـان حرکـت ایـن عزیـزان نیازمنـد را در مسـیر 
درمـان تسـهیل و کمک هـاي مردمـي را در طي سـال 
به خصـوص ایـام ماه مبـارک رمضـان سـاماندهي کند.

منصوریان ترسید یا بهترین تصمیم را گرفت؟

در سال جاری در بخش پرداخت مستمری 
مددجویان نیز با مشکل کمبود اعتبار مواجه بودیم 

که امیدواریم امسال این مشکل رفع شود.

اخبار آبفا خبر

مدیرکل کمیته امداد استان کرمان:

اشتغالزایی، اولویت اصلی توانمندی اقتصادی خانوارهاست
  الهام پی پر

هر 85 روز یک 
مدیر در پرسپولیس

در  دیگـری  تغییـر  هـم  بـاز 
پرسـپولیس ایجـاد شـد و طاهری 
در  را  امـور  زمـام  دوم  بـار  بـرای 
پرسـپولیس بـه عنـوان سرپرسـت 
دار  عهـده  موقـت  مدیرعامـل  یـا 
شـد. از روز 2 بهمـن 92 کـه علـی 
پروین جـای محمد رویانیـان را در 
پرسـپولیس گرفت، طی تنها 511 

روز 6 تغییـر در مدیریـت پرسـپولیس رخ داده اسـت. 1. محمـد رویانیـان: بعـد از 2 
سـال و ٤ مـاه، بـا برجای گذاشـت خاطـرات و بدهی بسـیار، جای خـود را در روز 2 
بهمـن 92 بـه علـی پرویـن داد. 2. علـی پرویـن: تـا روز 8 اردیبهشـت 93، به مدت 
90 روز بـه عنـوان مدیریـت موقـت در پرسـپولیس انجـام وظیفـه کـرد. 3. علیرضا 
رحیمـی: مهمتریـن مدیری کـه در 511 روز گذشـته عهده دار هدایت پرسـپولیس 
شـد او بـود کـه بـه مـدت 135 روز و تـا روز 19 شـهریور 93 در پرسـپولیس بـود و 
سـپس از ایـن تیم کنـار رفت. ٤. حمیدرضا سیاسـی: مدیریت موقـت دیگری که از 
روز 20 شـهریور 93 تـا 90، روز مدیریـت پرسـپولیس را عهده دار بـود. 5. علی اکبر 
طاهـری: بعـد از رفتن سیاسـی هدایت پرسـپولیس را در مدت زمانـی که کمتر از 2 
ماه تا 26 بهمن 93 برعهده داشـت. 6. محمدحسـین نژادفاح: از روز 26 بهمن 93 
تـا 27 خـرداد 9٤، در مـدت زمان حضـور 122 روز در این مجموعه فرد اول تصمیم 

گیـری بـود. و حـاال بـار دیگـر علـی اکبر طاهـری ...

بازگشت مس به 
لیگ برتر؟!

کرمـان،  از  رسـیده  خبرهـاي 
نشـان از هیاهویـي دارد که به زودي 
بـه اسـتقبال فوتبـال خواهـد آمـد. 
ارایـه  بـا  هرچنـد صـادق درودگـر 
مـدارک متعـددي سـعي در متهـم 
تبانـي  بـه  باشـگاه مـس  سـاختن 
داشـت اما ظاهرا نتیجه بررسي هاي 
انجام شـده چندان به ضرر مسـي ها 

نبـوده اسـت. بـه گزارش بانک ورزش، شـنیده مي شـود مسـووالن باشـگاه مـس براي 
خریـد امتیاز باشـگاه سـیاه جامگان تصمیم هایي گرفته انـد که در صورت محرز شـدن 
بـي گناهـي مس، بـراي خرید امتیـاز این تیم لیگ برتري دسـت به کار خواهند شـد. 
به خصوص که مسـووالن باشـگاه سـیاه جامگان هم نسـبت به بي توجهي هایـي که در 
مشـهد بـه ایـن تیم مي شـود، گله مند بوده  اسـت و بعید نیسـت نسـبت بـه واگذاري 
امتیـاز لیـگ برتـري تیمش نظر مثبتي داشـته باشـد. مسـي ها امـا براي اقـدام جدي 
در ایـن زمینـه منتظـر نتیجه بررسـي هاي علیرضا علیپور در باشـگاه هسـتند. علیپور 
کـه از سـوي مهـدي تـاج مأموریت گرفتـه تا با حضـور در باشـگاه مس تمـام مدارک 
ایـن باشـگاه را بررسـي کنـد، تـا به موضـوع مبهمي دربـاره اتهامـات درودگـر برخورد 
نکـرده و شـانس مـس بـراي تبرئـه از اتهام تبانـي باال رفته اسـت. با این حـال اگر رأي 
بـه ضـرر مـس صادر شـود، این تیـم از رقابت ها کنـار مي کشـد و اگر رأي صادر شـده 
بـي گناهـي مـس را ثابـت کنـد، باید منتظـر بازگشـت این تیـم در لیگ برتر باشـیم.

هیچ یک از 
بازیکنان جوان 
شرایط بازی در 
انگلیس را ندارند

انتشـار اخبـاری مبنـی بـر  بـا 
جـوان  بازیکنـان  انتقـال  احتمـال 
فوتبـال  برتـر  لیـگ  بـه  ایرانـی 
مطـرح  کارگـزار  یـک  انگلیـس، 
اروپایـی اعـام کـرده اسـت هیـچ 

یـک از بازیکنـان جـوان ایرانـی نمـی توانند در فصل آینـده در لیگ برتـر انگلیس به 
میـدان برونـد. دریافـت ویـزای کار یکی از شـروط اصلی بازی در تیم های انگلیسـی 
اسـت کـه هیـچ کدام از بازیکنـان جوان ایرانـی از نظر قانونی با توجه بـه عدم حضور 
در تعـداد مدنظـر بـازی هـای ملی نمـی توانند ویـزای کار انگلیـس را دریافت کنند. 
از بازیکنـان جـوان تیـم ملـی تنهـا علیرضـا حقیقـی ایـن شـرایط را دارد کـه او هم 
پیشـنهادی از انگلیـس نـدارد. حتـی علیرضا جهانبخش و سـردار آزمـون دو مهاجم 
مطـرح تیـم ملی که سـن و سـال مناسـبی هم برای ترنسـفر بـه اروپـا را دارند، نمی 
تواننـد در لیـگ برتـر انگلیـس به میـدان بروند مگـر آنکه پاسـپورت اروپایی داشـته 
باشـند. شـرایط دریافت اجازه کار برای بازیکنان غیراروپایی در انگلیس چنین اسـت؛ 
قـرارداد بـاالی 10 میلیـون پونـد و یـا یکـی از دو شـرط زیـر: عضویـت در تیم ملی 
بزرگسـاالن در دو سـال اخیـر و بـازی کـردن در 50 درصـد بازی های ملـی در زمان 
عضویـت. ضمـن اینکـه این تیم ملـی باید رنکینـگ باالی 80 فیفا را داشـته باشـد. 

ممنوعیت
 بهره برداری 
سیاسی از ورزش 
جوانـان  و  ورزش  مدیـرکل 
بایـد  گفـت:  کرمـان  اسـتان 
و  بهبـود  بـرای  سیاسـت  از 
کنیـم  اسـتفاده  ورزش  ارتقـا  
از  سیاسـت  ندهیـم  اجـازه  و 
کنـد. محمـود  اسـتفاده  ورزش 

محمـودی نیـا  در همایـش فوتبـال و فوتسـال اسـتان کرمـان در سـالن 
اجتماعـات بانـک تجـارت کرمـان افـزود: ورزش در جامعـه پذیری سیاسـی 
نقـش بسـیار واالیـی دارد. وی بیـان کرد: جامعه شناسـی ورزشـی دارای دو 
دوره سـنتی و مـدرن اسـت کـه فوتبـال یکـی از رشـته هـای مـدرن اسـت. 
وی گفـت: اکنـون بـا توجـه بـه رویکرد مـدرن، ورزش بـا اقتصاد، سیاسـت، 
روانشناسـی و جامعـه شناسـی ارتبـاط نزدیـک پیـدا کـرده اسـت. مدیرکل 
ورزش و جوانـان اسـتان کرمـان بـا اشـاره به اینکه اسـتان در فوتبـال فراز و 
نشـیب هـای زیـادی دارد افزود: برای ثبـات این وضعیت نیاز بـه دوره زمانی 
بلندمـدت داریـم و در کنـار آن بایـد از ظرفیت های اسـتان اسـتفاده کنیم. 
وی بیـان کـرد: بایـد یـک مسـیر خـوب بـرای فوتبـال تدویـن و در مسـایل 

مالـی تیـم هـا نیـز امسـال بطـور ویـژه ورود کنیـم.

فوتبال فوتبالورزش و جوانان فوتبال

وضعیت آبی 27 شهر استان، 
قرمز است

محمـد طاهـری مدیرعامـل و رئیـس هیئت مدیره شـرکت 
آب و فاضاب اسـتان کرمان روز چهارشـنبه با حجت االسـام 
عـرب پـور مدیـرکل تبلیغـات اسـامی اسـتان کرمـان دیـدار 
کـرد. در ایـن دیـدار طاهـری بـا اشـاره به توجـه ویـژه وزارت 
نیـرو بـه بحـران آب گزارشـی از وضعیت کنونی آب در اسـتان 
ارائـه نمـود. وی گفت:کرمـان به دلیـل محدودیت سـفره های 
زیرزمینـی بدتریـن اسـتان از نظـر تامیـن آب مـی باشـد و در 
حـال حاضـر 68 شـهر و 129 روسـتا تحـت پوشـش آبفـای 
شـهری می باشـند کـه از ایـن تعـداد وضعیت 27 شـهر قرمز 
مـی باشـد یعنـی تولید کمتـر از مصرف اسـت و 21 شـهر نیز 
در نقطه سـر به سـر قـرار داند. طاهـری در ادامه بیان داشـت: 
شـهر کرمان 226 هزار مشـترک دارد و در حـال حاضر 1900 
لیتـر در ثانیـه آب تولیـد مـی شـود در صورتـی که نیاز شـهر 
2500 لیتـر در ثانیـه مـی باشـد. مدیرعامـل آبفـای کرمان در 
رابطـه بـا اقدامـات ایـن مجموعـه بـرای مقابلـه بـا بحـران کم 
آبـی گفـت: 28 حلقـه چـاه بـه زودی وارد مـدار بهره بـرداری 
می شـوند کـه ٤00 لیتر به میـزان آب تولیدی افـزوده خواهد 
شـد امـا بـه دلیـل فقـره سـفره هـای زیرزمینـی عمـر چاهها 
کـه 20 سـال بـوده بـه 3 سـال کاهش یافتـه اسـت. وی ادامه 
داد: بـه شـدت و جدیـت در حـال تجهیـز و بهسـازی شـبکه 
آبرسـانی بـرای تامین هرچه بیشـتر آب هسـتیم تـا آب کامًا 
بهداشـتی و سـالم در اختیـار مردم قـرار دهیم. طاهـری افزود: 
بـا توجـه بـه فرمایـش رهبـر انقـاب خطاب بـه وزیر نیـرو که 
فرمودنـد مشـکل آب اسـتان کرمـان را بـه صـورت ویـژه حل 
کنیـد حمایـت همـه جانبـه مسـئولین را در امـر تامیـن آب 
تاکنـون در همـه ابعاد داشـته ایم. مدیرعامل آبفـای کرمان در 
پایـان خاطر نشـان سـاخت: مـا ایرانیـان از همه نعمـات خوب 
بهـره منـد هسـتیم فقـط باید صحیح و درسـت مصـرف کنیم  
امـا بسـیار اسـراف می کنیـم و با توجه بـه اقتـاد مقاومتی که 
رهبـر فرمـوده اند از داشـته ها به نحـو خوب اسـتفاده کنیم و 
آنهـا را افزایـش دهیـم ،یاری، حمایت و تبلیغ شـما و همکاران 
شـما نقـش بسـزایی در کمـک بـه مجموعـه شـرکت آب و 
فاضـاب دارد. در پایـان این دیدار حسـین غفـاری مدیر روابط 
عمومی شـرکت آبفای اسـتان با اشـاره به وجود مشـترکین پر 
مصـرف، غیـر مجـاز و بدحسـاب خواهـان دادن تذکر و ارشـاد 

اینگونـه افراد شـد.

تعویض 567 دستگاه کنتور خراب
در شهرستان کرمان 

غامرضـا زیـن الدینی مدیـر امور آب و فاضاب شهرسـتان 
کرمـان گفـت: یکـی از مهمتریـن راههـای جلوگیـری از هـدر 
رفـت آب و کاهـش آب بـدون در آمـد در شـرکتهای آب و 
فاضـاب توجـه بـه امر تعویـض کنتور هـای خـراب و تعویض 
بـه موقـع آنهـا اسـت و بـه همیـن دلیـل سـعی می شـود این 
گونـه کنتـور هـا در اولیـن فرصت جمـع آوری و کنتور سـالم 
جایگزیـن آن شـود. مدیـر امـور آبفـای کرمـان در ادامـه بیان 
داشـت : طـی دو ماه نخسـت یال جـاری 567 دسـتگاه کنتور 
خـراب در شهرسـتان کرمـان تعویـض گردیـد. وی افـزود: از 
ایـن تعـداد ٤77 دسـتگاه در شـهر کرمـان و 90 دسـتگاه در 
شـهرهای اختیارآباد، اندوهجـرد، باغین، جوپار، چتـرود، راین، 
زنگـی آبـاد، شـهداد، کاظـم آبـاد، گلبـاف، ماهان و محـی آباد 
تعویـض گردیـد. زیـن الدینـی در پایـان تصریح کـرد: تعویض 
کنتـور، کاري مسـتمر و دائمـي اسـت، زیـرا عواملـي ماننـد 
قدمـت کنتـور، نـوع و جنـس کنتـور، سـختي و سـبکي آب 
عبـوري از کنتورهـا و تغییـرات آب و هوایـی، نحـوه نگهـداری 
توسـط مشـترک گاهـی دسـتکاری کنتـور توسـط مشـترک  
تاثیـر مسـتقیم بـر عمـر مفیـد کنتورهـا دارد و در هـر دوره 
از قرائـت کـه انجـام مي شـود، تعـداد جدیـدي از کنتورهـاي 

مشـترکان بـه لیسـت کنتورهـاي خـراب افـزوده مي شـود.

برگزاری نشست کمیته حفاظت از 
منابع آب عنبرآباد

بـه گـزارش روابـط عمومـی فرمانـداری عنبرآبـاد نشسـت 
کمیتـه حفاظـت از منابع آب با هدف آسـیب شناسـی ،بررسـی 
واتخـاذ تدابیـر الزم در خصوص مقابله بـا بحران کم آبی در محل 
فرمانـداری شهرسـتان عنبرآبـاد برگـزار گردید. رضا سـاالری فر 
معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری شهرسـتان عنبرآباد 
در ایـن نشسـت با اشـاره بـه اهمیـت آب و نیز خسـاراتی که در 
اثـر کمبـود آب وبحـران کـم آبـی ایجـاد خواهد شـد ،خواسـتار 
ورود جـدی مسـئولین مرتبـط بـا ایـن امر شـد واظهار داشـت: 
متأسـفانه کشـور ما با توجه به خشکسـالی های اخیر و موقعیت 
جغرافیایـی آن که در کمربند خشـک وکم آب قرار گرفته اسـت 
دچـار بحـران کم آبـی بـوده و درصورت غفلت مسـئولین بحران 
بـی آبـی گریبـان گیـر جامعه خواهـد شـد. وی خواسـتار اتخاذ 
تدابیـر مختلفـی در راسـتای تشـویق وترغیـب مـردم وبـه ویژه 
کشـاورزان در جهـت الگوپذیری مصرف صحیح آب شـد وافزود: 
بـا توجه به حجم باالی کشـاورزی منطقه ،تغییر سیسـم آبیاری 
مـزارع و باغـات ونیـز تغییـر الگـوی کشـت و... می توانـد در این 

امـر بسـیار تأثیر گذار باشـد. 
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عکس از مهر

نمایشگاه هنرمندان خوشنویس کرمان
با موضوع ماه مبارک رمضان
همراه با شعرخوانی شاعران برجسته استان کرمان
افتتاحیه : شنبه 27 خرداد ماه
نمایشگاه تا 10 تیرماه ادامه دارد
ساعت : 17 الی 20

 خیابان بیست 
متری نادر، کوچه 
شماره 1، گالری 
هومهر

محمدرضا رحیمی و محمود 
احمدی نژاد در مراسم ختم 

همسر رحیمی
چندی پیش و پس از تایید 

حکم زندان محمدرضا 
رحیمی، محمود احمدی نژاد با 
انتشار نامه ای تخلفات معاون 

اول خود را به دولت های 
نهم و دهم مربوط ندانست 

و رحیمی هم در پاسخ جواب 
احمدی نژاد را داد. حاال پس 
از چند ماه این دو در مراسم 
ختم همسر رحیمی، اینگونه 

باهم روبرو شده اند.

عکس نوشت 

ویژه

 شهیدان دست بسته
مراسـم تشـییع پیکـر مطهـر 270 شـهید تـازه تفحـص شـده 
هشـت سـال دفاع مقـدس، عصـر سه شـنبه بیست وششـم خردادماه 

بـا حضـور کم نظیـر اقشـار مختلـف مـردم در تهـران برگـزار شـد.

دیالوگ روزمهمانی خدا

دعای روز سوم ماه رمضان
اللهـّم اْرُزقنـی فیـِه الّذْهـَن والّتَنبیـَه وباِعْدنـی فیِه من الّسـفاهة 
والّتْمویـِه واْجَعـل لـی نصیبـاً ِمـْن کّل َخْیـٍر تَُنـّزُل فیـِه بِجـوِدَک یا 

األْجَودیَن. أْجـَوَد 
خدایـا روزی کـن مـرا در آنـروز هـوش و خودآگاهـی را و دور 
بـدار در آن روز از نادانـی و گمراهـی و قـرار بـده مـرا بهـره و فایده 
از هـر چیـزی کـه فـرود آوردی در آن بـه بخشـش خـودت ای 

بخشـندگان. بخشـنده ترین 

آژانس شیشه ای
تو می دونی گردان بره خط،گروهان برگرده یعنی چی!؟
تو می دونی گروهان بره خط،دسته برگرده یعنی چی؟

تو می دونی دسته بره خط نفر برگرده یعنی چی!!
 فیلمی از حاتمی کیا

جلسه مشورتي با اساتید اقتصاد
 دانشگاه باهنر

ایـن جلسـه بـا حضور دکتـر پـور ابراهیمـي نماینـده کرمان و 
دکتـر مظفـري دبیر کمیتـه فرصت هاي سـرمایه گذاري و یاسـر 
سـلیماني دبیـر جشـنواره و اسـاتید برجسـته دانشـکده اقتصـاد 
دانشـگاه باهنـر کرمـان برگـذار شـد.  در ایـن جلسـه برنامه هاي 
کمیتـه فرصـت هاي سـرمایه گـذاري از نظر علمي مورد بررسـي 
قـرار گرفـت و اسـاتید اقتصـاد دیـدگاه هـاي خـود را در خصوص 
برنامـه هـای اقتصـادي جشـنواره اعام کردنـد.  در این جلسـه با 
مشـورت اسـاتید دبیر هـاي علمي کارگـروه هاي1٤گانـه، کمیته 

فرصـت هاي سـرمایه گذاري مشـخص شـدند.

جلسه دبیر جشنواره با مسئولین بردسیر
ایـن جلسـه بـا حضـور فرمانـدار بردسـیر صادقـي ،مسـئولین 
إدارات شهرسـتان و یاسـر سـلیمانی دبیـر جشـنواره برگزار شـد. 
در ایـن جلسـه مسـئولین بـه تشـریح ظرفیـت هـاي شهرسـتان 
در  نمایشـگاههاي  مقـرر شـد  نهایـت  در  و  پرداختنـد  بردسـیر 
خصوص معرفي ظرفیت هاي گردشـگري ، کشـاورزي و اقتصادي 

شهرسـتان در جشـنواره اسـتان کرمـان در نظـر گرفتـه شـود.

جلسه دبیر جشنواره با مسئولین 
شهرستان سیرجان

ایـن جلسـه بـا حضـور معـاون سیاسـي فرمانـدار و مسـئولین 
شهرسـتان سـیرجان برگـذار شـد. در ابتـداي ایـن جلسـه یاسـر 
سـلیمانی گزارشـي در خصـوص برنامـه هـاي اجـراي جشـنواره 
داد و در ادامـه مسـئولین شهرسـتان ظرفیـت هاي شهرسـتان را 
تشـریح کردنـد و در نهایـت در ایـن جلسـه مصـوب شـد که 10 
تـا غرفـه در نمایشـگاه بخش خصوصـي در اختیار شـرکت هاي و 
کارخانـه هاي شهرسـتان قرار گیـرد و تعدادي غرفـه در خصوص 
بخصـوص  دسـتي  وصنایـع  جـات  شـیریني  فـروش  و  معرفـي 
فـرش سـیرجان در نظـر گرفتـه شـد .  همچنیـن مصوب شـد تا 
تاریـخ 15خـرداد مـاه طرح هـاي اقتصادي بـراي شـرکت در کار 
گـروه هـاي فرصـت هاي سـرمایه تحویـل دبیرخانه جشـنواره در 

شهرسـتان سـیرجان داده شـود.

جلسه دبیر جشنواره با مدیران
شهرستان شهربابک

،شـهردار  فرمانـدار  سیاسـي  معـاون  بـا حضـور  جلسـه  ایـن 
شـهربابک، مسـئولین شـهربابک و یاسـر سـلیمانی دبیر جشنواره 
برگـزار شـد. مصـوب شـد تعـدادي غرفه با مشـخصات زیـر براي 
معرفـي شهرسـتان و ظرفیـت هایـش در نظـر گرفتـه شـود: یک 
غرفـه 20 متـري در قالـب معرفـي شهرسـتان شـهربابک ، یـک 
غرفـه 60 متـری در قالـب بحـث هـاي گردشـگری، یـک غرفـه 
15متـري بـراي فـروش محصوالت عشـایری، چندیـن غرفه برای 
حـوزه صنایـع دسـتي در نظـر گرفتـه شـد. همچنین دبیـر خانه 
جشـنواره در غـرب اسـتان بـا محوریـت سـیرجان راه انـدازي و 
جناب آقاي سـعید اسـدی بـه عنوان مدیـر داخلي ایـن دبیرخانه 

شـد. منصوب 

جلسه دبیر جشنواره با فرماندار و مدیران 
شهرستان زرند

جلسـه با حضـور فرماندار زرنـد خنجري ،مدیران شهرسـتان و 
یاسـر سـلیماني دبیر جشـنواره برگذار شـد. ابتدا یاسـر سـلیماني 
گزارشـي در خصوص برنامه هاي اجراي جشـنواره داد و در ادامه 
فرمانـدار توضیحاتـي در خصـوص ظرفیت هـاي شهرسـتان ارائه 
کردنـد و در ایـن جلسـه تصمیماتـي در خصـوص معرفي ظرفیت 
هـاي صنعتـي ، اقتصـادي و میـراث فرهنگي و صنایع دسـتي در 

قالـب ارائـه به صورت نمایشـگاهي گرفته شـد.

53 روز تا برگزاری 
هفته فرهنگی 
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آگهی فراخوان عمومی
اداره کل راه و شهرسـازی اسـتان کرمـان در اجـرای مـاده ١00 قانـون تنظیـم بخشـی از مقـررات مالی دولـت و بند ١3 بخشـنامه تفویـض اختیار 
بـه ادارات کل ابالغـی بـه شـماره 607/3١7١9 مـورخ 90/9/7 قصـد واگـذاری یـک قطعه زمیـن به مسـاحت 20400 متـر مربع با کاربری ورزشـی 
قسـمتی از پـالک 2094 اصلـی بخـش 9 کرمـان واقع در حریم شـهر رفسـنجان با قیمت کارشناسـی هـر متر مربـع 80/000 ریال به صـورت اجاره 
بـه شـرط تملیک با شـرایط نقـد و اقسـاط را از طریق آگهـی فراخوان عمومـی دارد، لذا بدینوسـیله از کلیـه متقاضیانی کـه دارای مجوزهای الزم 
و موافقتنامـه اصولـی از مراجـع ذیربـط مـی باشـند و تقاضای واگـذاری زمین فوق الذکـر را دارند. دعوت می شـود ظـرف مدت یک مـاه از تاریخ 
انتشـار آگهـی درخواسـت بـا موافقتنامه اصولی و سـایر مجـوز مربوطه را در پاکت الک مهر شـده بـه دبیرخانه اداره کل راه و شهرسـازی اسـتان 
کرمـان واقـع در خیابـان شـهید کامیـاب روبروی یخـدان مویدی تسـلیم و رسـید دریافـت دارند. ضمنـًا ایـن اداره کل بـا توجه به شـرایط ذیل 

نسـبت به بررسـی پیشـنهادات اقدام خواهـد نمود:
١- توان مالی و فنی متقاضیان می بایست به تائید این اداره کل برسد.

2- کلیه هزینه های برگزاری فراخوان بر عهده متقاضی منتخب فراخوان می باشد.
3- به درخواست های مخدوش واصله خارج از مهلت مقرر و کسانی که زمان موافقت اصولی آنها منقضی شده ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

4- این اداره کل در رد یا قبول یک یا تماس پیشنهادات واصله مختار است و هیچگونه اعتراضی مسموع نمی باشد. 

خداداد مقبلی- مدیر کل راه و شهرسازی استان کرمان 


