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سکه بهار آزادي
سکه امامي

سکه نيم

9,010,000
 9,350,000
 4,570,000

سکه ربع
سکه گرمي

گرم طالي 18

2,520,000
1,690,000

918,840

دالر
يورو
پوند

29,331
33,063
52,203

پژو 206تيپ
GLX 405 پژو
پژو پارس دوگانه

32,400,000
27,400,000
36,000,000

L90E1 تندر
SL 111پرايد
رنو گان1600

37,500,000
18,300,000
65,500,000

مزدا 3 صندوقدار
جنسيس کوپه

پورشه 911 

132,000,000
245,000,000

1,460,000,000

فرداامروز

مدیرکل اداره آب وفاضالب روستایی 
استان کرمان:

دستگاه های تامین کننده 
 آب هم صدا نیستند

سرگرد سخایی
سرباز شهید نهضت 
ملی ایران
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 مدیرعامل شرکت آب و فاضالب شهری استان خبر داد

 وضعیت قرمز آب

 27 شهر استان کرمان 

رضا سلطانی
سد راه زیاد ه خواهان 
و دوپینگی ها
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جناب سرهنگ مهریار سعیدی فرمانده  انتظامی شهرستان جیرفت
و جناب سروان محمدرضا نجارزاده 

از تـاش شـبانه روزی شـما و همکارانتان جهت دسـتگیری قاتل 
فـراری مرحـوم علـی سـلطانی نژاد تشـکر و از ايزدمنـان موفقیت 
هـای روز افـزون شـما در راسـتای اعتای نظـام مقـدس جمهوری 
اسـامی ايران تحـت زعامت فرماندهـی معظم کل قـوا حضرت امام 

خامنـه ای مد ظلـه العالی را خواسـتاريم.
خانواده سلطانی نژاد

جناب آقای اسماعیل شکوهی
بخشدار محترم هور

انتصـاب شايسـته جنـاب عالـی را به سـمت بخشـداری 
هـور تبريـک گفتـه و توفیـق روز افـزان شـما را از خداوند 

خواسـتاريم. متعال 
شهرداری و شورای شهر فاریاب

جناب آقای اسماعیل شکوهی
بخشدار محترم هور

انتصـاب شايسـته جنـاب عالـی را به سـمت بخشـداری 
هـور تبريـک گفتـه و توفیـق روز افـزان شـما را از خداوند 

خواسـتاريم. متعال 
حسن صادقی - علی امیرتیموری

جناب آقای اسماعیل شکوهی
بخشدار محترم هور

انتصـاب شايسـته جنـاب عالـی را به سـمت بخشـداری 
هـور تبريـک گفتـه و توفیـق روز افـزان شـما را از خداوند 

خواسـتاريم. متعال 
مهندس فالح - موسی تاجیک

عیسی کالنتری وزیر اسبق جهاد کشاورزی:

احمدی نژاد باید محاکمه شود

برکناری »پاسیار« از مدیرکلی راه آهن

تعویض لوکوموتیوران 
در ایستگاه کرمان

 رضا عبادی زاده

»فجایعـی کـه در دولـت احمدی نـژاد 
حـرف  نیسـت،  مـا  حـرف  پیش آمـد 
احمدی نـژاد  از  کـه  اسـت  اصولگرایانـی 
کشـفش  آن  از  قبـل  کردنـد؛  حمایـت 
و  آوردنـد  روی  کار  را  وی  و  کردنـد 
بعـد متوجـه شـدند کـه بیراهـه مـی رود. 
اسـتفاده از رحیمـی و بقایـی تخلـف بوده 
اسـت و احمـدی نژاد باید پاسـخگو باشـد 

دادگاه.« در  بلکـه  تلویزیـون  در  نـه 
گویـد؛  مـی  کالنتـری  عیسـی  را  ایـن 

پیشـین  وزیـر  کالنتـری  عیسـی  دکتـر 
نـژاد  احمـدی  اسـت  معتقـد  کشـاورزی 
بایـد محاکمـه شـود. ایـن طور نمی شـود 
کـه شـما سیاسـتی را اجـرا کنیـد امـا در 
صـورت شکسـت آن از زیـر بار مسـئولیت 
شـانه خالـی کنیـد و تمـام گرفتـاری هـا 
بگذاریـد.  ارث  بـه  دولـت  یـک  بـرای  را 
مشـروح گفتگـوی دکتـر عیسـی کالنتری 
صفحـه2  در  ایرانیـان  نـدای  سـایت  بـا 

آمـده اسـت: 

اختصاصـی پیـام ما- مدیـرکل راه آهن 
کرمـان بـه طـور ناگهانـی و در حالـی کـه 
هنـوز حـدود دوسـال از دوران خدمتـش 
و  شـد  برکنـار  کار  از  بـود  مانـده  باقـی 
جـای خـود را بـه اولین مدیـرکل راه آهن 

کرمـان، مصطفـی داوودی داد.
 89 تـا   87 سـال  از  کـه  داوودی 
مدیـرکل راه آهـن کرمـان بـود بـا حفـظ 
آهـن  راه  مدیـرکل  عنـوان  بـه  سـمت 

زاهـدان، بـه عنـوان سرپرسـت راه آهـن 
اسـت. شـده  منصـوب  کرمـان 

کرمـان  آهـن  راه  جدیـد  سرپرسـت 
بـه »پیـام مـا« گفـت: بـرای مـن افتخار 
اسـت که بـه مـردم کرمان خدمـت کنم. 
از  پیـش  مـن  افـزود:  داوودی  مصطفـی 
ایـن هـم بـه عنـوان مدیـرکل در کرمان 
افتخـارات  از  یکـی  و  بـودم  کـرده  کار 
ایسـتگاه  تبدیـل  مـن  مدیریـت  دوران 

راه آهـن کرمـان بـه اداره کل راه آهـن 
از  کـه  ای  مصوبـه  بـا   87 سـال  و  بـود 
رئیـس جمهـور وقت در سـفر اسـتانی به 
کرمـان گرفتـم، ایسـتگاه کرمـان که زیر 
نظـر اداره کل یـزد بـود را بـه اداره کل 
تبدیـل کردیـم و خـودم به عنـوان اولین 
کرمـان  آهـن  راه  کل  اداره  مدیـرکل 

خدمـت کـردم.
صفحه 3

معـاون پارلمانی رییـس جمهوری 
بـا تاکیـد بـر مخالفـت دولت بـا طرح 
الـزام دولـت بـه حفـظ دسـتاوردها و 
حقـوق هسـته ای ملـت ایـران گفت: 
دولت معتقد اسـت ایـن طرح مخالف 
و  اسـت  اساسـی  قانـون  اصـل 176 
دولـت ورود مجلـس در موضوعاتـی 
عالـی  شـورای  کار  حـوزه  در  کـه 
امنیـت ملـی اسـت را خـالف قانـون 

داند. اساسـی مـی 
المسـلمین  و  االسـالم  حجـت 
»مجیـد انصـاری«  در گفـت وگـوی 
بـا ایرنـا درباره علـت مخالفـت دولت 
حفـظ  بـه  دولـت  الـزام  طـرح  بـا 
ای  هسـته  حقـوق  و  دسـتاوردها 
ملـت ایـران گفـت: همـان گونـه کـه 
همـه مـی دانند پرونـده هسـته ای و 
مذاکـرات مربـوط بـه ایـن پرونـده از 
ابتدا تاکنون در حوزه کاری و دسـتور 
شـورای عالـی امنیت ملی کشـور قرار 

داشـته اسـت.
وی ادامـه داد: خصوصـا مذاکـرات 
ایـران با 1+5 طی چند سـال گذشـته 
علـی الخصـوص در 20 مـاه گذشـته 
در دولـت یازدهـم با حساسـیت ویژه 
ای از سـوی مذاکـره کننـدگان و بـا 
اشـراف رییـس جمهوری و بـا هدایت 
رهبـر معظم انقـالب در جریـان بوده 

است.
معـاون پارلمانی رییـس جمهوری 
ادامـه داد: رهبـر معظم انقـالب بارها 
تیـم  از  را  خـود  حمایـت  و  اعتمـاد 
مذاکـره کننده و شـخص محمدجواد 
اعـالم  خارجـه  امـور  وزیـر  ظریـف 
فرمـوده انـد و تیم مذاکـره کننده هم 
با اقتـدار و متانت و نهایـت امانتداری 
سـعی کردنـد خطـوط قرمـز نظـام را 
ایـن مذاکـرات مدنظـر داشـته و  در 
بـرای اسـتیفای حقـوق حقـه مـردم 
را  الزم  صبـوری  و  پایـداری  ایـران 
همـراه بـا ارائـه منطـق قـوی حقوقی 
ادامـه دهند کـه دسـتاورد این حضور 
فعـال و این دیپلماسـی فعال و مثبت 
هسـته ای تثبیـت حـق غنی سـازی 
در ایـران و سـایر دسـتاوردهایی بوده 
بـه  ژنـو  توافـق  و  مذاکـرات  در  کـه 

آمد. دسـت 
مذاکـره  کـرد:  اضافـه  انصـاری 

کننـدگان مـا در ایـن مصـاف بسـیار 
دشـوار سـعی کردند گام هایی محکم 
در جهـت رفـع تحریـم هـای ظالمانه 
از مـردم و تثبیـت حقـوق صلـح آمیز 

هسـته ای کشـورمان بردارنـد.
مخالفـت  علـت  مـورد  در  وی 
دولـت با طـرح الـزام دولت بـه حفظ 
دسـتاوردها و حقـوق هسـته ای ملت 
ایـران ، گفـت: دولـت از ایـن جهـت 
مخالـف ایـن طـرح اسـت کـه ایـن 
طـرح خالف اصل 176 قانون اساسـی 
اسـت؛ طبـق ایـن اصل ، آنچـه که در 
شـورای امنیـت ملـی مطـرح اسـت، 
پـس از تاییـد مقـام معظـم رهبـری 
قابل اجراسـت؛ از این رو ورود مجلس 
در موضـوع ایـن طـرح خـالف اصـل 
یادشـده اسـت. وی اضافـه کـرد: مـا 
بـدون ایـن کـه وارد جزئیـات طـرح 
بـه  را  مجلـس  ورود  اصـل   ، شـویم 
موضوعـی کـه در حـوزه کار شـورای 
عالـی امنیت ملـی بود، خـالف قانون 
اساسـی مـی دانیـم ؛ ضمـن آنکـه در 
شـرایط حسـاس کنونی که مذاکرات 
مراحـل پایانـی خـود را طـی می کند 
و در نقطه بسـیار حسـاس قرار گرفته 
اسـت. ایـن طـرح کمکـی بـه مذاکره 

کننـدگان مـا نمـی کند.
معـاون رییس جمهـور تاکید کرد: 
امیـد می رود بـا پایداری ، اسـتقامت 
و مذاکـرات قـوی تیم مذاکـره کننده 
هسـته ای ، بـه نتیجه مطلـوب نهایی 
رییـس  پارلمانـی  معـاون  برسـیم. 
جمهـور خاطرنشـان کـرد: دولـت از 
و  مجلـس  نماینـدگان  حساسـیت 

تالش هیات رییسـه و شـخص جناب 
آقـای دکتـر الریجانی بـرای همراهی 
کننـده،  مذاکـره  تیـم  از  حمایـت  و 

تشـکر و قدردانـی مـی کنـد.
وی گفت: سـابقه نشـان مـی دهد 
شـورای نگهبـان در موضوعاتی که در 
دسـتور کار شـورای عالی امنیت ملی 
قـرار می گیـرد یا در حـوزه اختیارات 
و وظایف رهبری اسـت بـا قانونگذاری 
هـا  ایـن عرصـه  در  ورود مجلـس  و 
مخالفـت کـرده و آن را مغایـر قانـون 

اساسـی دانسـته است.
 خروجم از مجلس طبیعی بود

معـاون پارلمانی رییـس جمهوری 
در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه ›برخی 
مجلـس  از  هـا خـروج شـما  رسـانه 
را بـه عنـوان قهـر و عصبانیـت القـا 
کـرده انـد‹، گفـت: اینطـور نیسـت، 
حساسـیت پرونـده هسـته ای موجب 
شـده کـه هر حرکـت و هـر کلمه ای 
کـه پیرامون ایـن موضـوع مطرح می 
شـود، تصویرهـای مختلفی متناسـب 
بـا گرایـش رسـانه مربوطـه، از آن القا 

. د شو
وی اضافـه کـرد: حضـور مـن در 
جلسـه علنی امروز مجلـس به دعوت 
اول  دسـتور  بـرای  و  رییسـه  هیـات 
یعنـی بررسـی طـرح الـزام دولـت به 
حفـظ دسـتاوردها و حقـوق هسـته 
ای ملـت ایـران بـود؛ از ایـن رو بعد از 
ایـن کـه طـرح قرائـت شـد و متن به 
تصویـب نهایـی مجلـس رسـید ادامه 
حضـور مـن در مجلس غیرضـرور بود 
و مجلس وارد دسـتورات بعدی شـد و 

برای بیـان دیدگاه هـای دولت در آن 
دسـتورات ، معاونـان پارلمانـی سـایر 
دسـتگاه هـای دولت حضور داشـتند، 
ایـن رو دیگـر نیـازی بـه حضـور  از 
بنـده در جلسـه نبـود و مـن بـرای 
انجـام کارهـای دیگـری کـه داشـتم 
از مجلـس خـارج شـدم و ایـن امـری 

بود. طبیعـی 
وی در پاسـخ بـه سـوال دیگـری 
دربـاره حضـورش در جایـگاه هیـات 
رییسـه مجلـس گفـت: بالفاصله پس 
از قرائـت کالم اهلل مجیـد ، مجلـس 
وارد بررسـی دسـتور طرح الزام دولت 
بـه حفظ دسـتاوردها و حقوق هسـته 
ای ملـت ایران شـد و دکتـر الریجانی 
متـن را بـرای رأی گیـری قرائت کرد 
کـه مـن بـه جایـگاه هیـات رییسـه 
رفتـم و از رییـس خواسـتم فرصتـی 

دهـد تـا نظـر دولـت را بیـان کند.
معـاون رییس جمهـور اضافه کرد: 
ما بـه این موضوع اصرار داشـتیم زیرا 
پرونـده مهـم تاریخـی هسـته ای در 
مجلـس مطرح شـده که می بایسـت 
نظـر رسـمی دولت در مذاکـرات ثبت 
و اعـالم می شـد و آقـای الریجانی در 
ایـن راسـتا مصلحت اندیشـی داشـت 
کـه ممکـن اسـت بـا صحبـت مـا ، 
مخالفین طـرح یا پیشـنهاددهندگان 
بخواهنـد پیشـنهاد مطـرح و صحبت 
و  بکشـد  درازا  بـه  جلسـه  و  کننـد 
احیانـا توافقـی کـه قبـال بـا طراحـان 
روی متـن انجـام داده بودنـد و ایـن 
متـن را تعدیـل کـرده بودنـد، دچـار 

شود. آسـیب 
راسـتا  همیـن  در  گفـت:  وی 
مجلـس جلسـه غیرعلنی غیررسـمی 
داشـت. من در آن جلسـه نبـودم ولی 
مطلـع شـدم کـه آقـای الریجانـی در 
آن جلسـه تـالش زیـادی کردنـد که 
کسـانی  و  پیشـنهاددهندگان  همـه 
و  داشـتند  جایگزیـن  پیشـنهاد  کـه 
طراحـان اولیـه طـرح را قانـع کننـد 
کـه مصلحـت عمومـی کشـور و نظام 
ایـن اسـت کـه همیـن طرحـی کـه 
بـه  تغییـر  بـدون  انـد  توافـق کـرده 
از نماینـدگان  رأی گذاشـته شـود و 
خواسـته بودند وارد طرح پیشنهادات 

جدیـد و جزئیـات نشـوند.

پیشخوان

دیدار  مدیرکل بنیاد مسکن 
انقالب اسالمی استان با 

شهردار کرمان
--------  صفحه 3 ---------

اسماعیل شکوهی
بخشدار هور شد

--------  صفحه 3 ---------

مهر بانویی برای تمام فصول
--------  صفحه 5 ---------

تفکیک جنسیتی در صدا و 
سیما شایعه است

--------  صفحه 5 ---------

قهرمان ظرف شور
--------  صفحه 7 ---------

انصاری معاون پارلمانی رییس جمهوری:

طرح هسته ای مجلس مغایر با قانون 
اساسی است
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خبر
احمدی نژاد:

پرونده دستگیری
امام زمان را کامل کرده اند، 

فقط عکسش کم است!

رئیـس  سـخنرانی  متـن  بهـار«  »دولـت  سـایت 
دولت هـای نهـم و دهـم در جمـع طـالب و روحانیـون 
بـه مناسـبت حلـول مـاه مبـارک رمضـان را منتشـر 

کـرده کـه حـاوی نکاتـی عجیـب اسـت. 
محمـود احمدی نـژاد در ایـن سـخنرانی بـا اشـاره 
امـام  دسـت  در  را  مـردم  دسـت  بایـد  اینکـه  بـه 
آنکـه مـا  از  زمان)عـج( گذاشـت می افزایـد: »بیـش 
امـام  دنبـال  آنهـا  باشـیم،  زمان)عـج(  امـام  دنبـال 

هسـتند. زمان)عـج( 
آمریـکا  انسـانی  علـوم  دانشـگاه های  در  آن قـدر 
راجـع بـه امـام زمان)عـج( تحقیـق کرده انـد کـه اگر 
حوزه هـای  کار  مجمـوع  برابـر  هـزاران  بگویـم  مـن 
علمیـه قـم و نجـف و مشـهد، زیـاد نگفتـه ام، بلکـه 
کمتـر گفتـه ام کـه شـما بـاور کنیـد. بـا بسـیاری از 
کسـانی کـه به زعـم آنـان می توانسـته اند بـا امام زمان 
)عـج( ارتباطـی داشـته باشـند تمـاس گرفتـه و بـا 
کرده انـد.  تخلیـه  را  اطالعاتشـان  و  مصاحبـه  آنهـا 
امام زمـان  پرونـده  می گفـت  کـه  دوسـتی  قـول  بـه 
دسـتگیری اش  بـرای  و  کرده انـد  تکمیـل  را  )عـج( 
بسـته اند، تنهـا عکسـش را کـم دارنـد. آنهـا می دانند 
کـه تنهـا خطـر مبنایـی و اساسـی بـرای امپراتـوری 

چندصدسـاله آنهـا امـام عصـر )عـج( اسـت«.
احمدی نـژاد بـا اشـاره بـه حـوادث منطقـه ادامـه 
منطقـه  بیاینـد  می خواهنـد  آنهـا  »ظاهـرا  می دهـد: 
مـا  همـه  کننـد.  مدیریـت  را  حـوادث  و  بگیرنـد  را 
نشـانه ها  از  یکـی  خوانده ایـم،  را  ظهـور  نشـانه های 
جریان غیرانسـانی سـفیانی اسـت. یکی از دوسـتان ما 
کـه انسـان فاضلـی اسـت، می گفـت و البتـه احتمـال 
مـی داد کـه چه بسـا حکومـت شـیطان تصمیـم گرفته 
اسـت خـودش جریان سـفیایی را راه بیندازد تا دسـت 
خـودش باشـد و البتـه ایشـان ایـن را هـم اضافـه کرد 
کـه خداونـد هـم نقشـه دارد و همـه در نقشـه خـدا 
هسـتند و چه بسـا خداونـد آن سـناریو را نوشـته تا به 
دسـت اینهـا اجـرا شـود. شـیطان خیـال می کنـد کـه 
جریانـات را کنتـرل می کنـد درحالی کـه در حقیقـت 
اراده الهـی را حاکـم می کنـد. معلـوم اسـت کـه اگـر 
بخواهنـد مسـلط شـوند باید اسـم امـام عصر )عـج( را 

از بیـن ببرنـد.
معتقـدم  جـدا  مـن  کـه  می گفتنـد  کلهـر  آقـای   
کـه اسـم داعـش را طـوری انتخـاب کرده انـد کـه بـه 
شـیعه نزدیک باشـد. برای مـا تفاوت این دو مشـخص 
اسـت، امـا بـرای کسـی کـه در آمریکای التیـن این دو 
کلمـه بـه گوشـش می خورد خیلـی بهم نزدیک اسـت. 
بـا برنامـه می خواهنـد کاری کننـد کـه دیگـر کسـی 
جرئـت نکنـد بـه دینـداری و امـام )عـج( فکـر کنـد. 

البتـه بسـیار قـوی عمـل می کننـد.
نبایـد فرامـوش کرد کـه در جریانـات منطقه غفلت 
برخـی از نیروهـای دینـی و انقالبـی نیـز مؤثـر بـوده 
اینکـه  وجـود  بـا  کرده انـد  غفلـت  خیلی هـا  اسـت. 
بعضی هـا هشـدار داده و گفتـه بودنـد کـه توطئـه در 

کار اسـت و ایـن مسـائل اتفاقـی نیسـت.

تروریسـت هـای داعش تـا آخر مـاه رمضان 
همـه  تـا  دادنـد  مهلـت  موصـل  اهالـی  بـه 
دخترانشـان را بـرای جهـاد نـکاح آمـاده کنند.

پایـگاه خبـری نهریـن نـت گـزارش داد، در 
اقدامـی شـرم آور و بـه نـام شـریعت و فتـوا و 
توجیهـی بـرای گناه کبیـره زنا و به نـام جهاد 

اسـاس  بـر  داعـش  هـای  تروریسـت   ، نـکاح 
شـیوه وهابـی هـا بـه اهالـی موصـل تـا عیـد 
فطـر )تقریبـا یک مـاه( فرصـت دادند تـا همه 
دختـران این شـهر را برای جهاد نـکاح جمعی 
آمـاده کننـد. داعشـی هـای وهابـی بـا بلنـد 
گـو در مسـاجدی کـه تحـت حاکمیـت ابوبکر 
البغـدادی اسـت این درخواسـت را بیـان کرده 
انـد. لمی اسـعد 30 سـاله یکی از زنان سـاکن 
موصـل در ایـن بـاره بـه رادیـو روسـیه گفـت 
کـه داعشـی هـا از سـاکنان موصـل خواسـته 
انـد همـه دختـران ایـن شـهر را بعـد از عیـد 
فطـر به نـکاح نیروهـای داعشـی درآورند. وی 

گفت تروریسـت هـای داعش اعـالم کردند هر 
کسـی از ایـن اقـدام سـرباز زنـد مجـازات می 
شـود. برپایـه ایـن گـزارش، تروریسـت هـای 
داعـش در اسـتان نینـوا در شـمال بغـداد در 
روزهـای اول سـلطه بر ایـن منطقه نیـز اهالی 
ایـن اسـتان را مجبـور کردنـد زنـان را بـرای 
جهـاد نـکاح در مقابـل 800 دالر تسـلیم آنان 
کنند. پیشـتر نیـز صدها تن از زنـان موصل به 
همـراه پسـران جوان از سـوی تروریسـت های 
داعـش بـرای اجـرای جهاد نـکاح ربوده شـده 
انـد. هنـوز آمـاری از تعـداد زنانی که از سـوی 
داعـش از زمـان سـلطه آنـان بـر موصـل مورد 

تجـاوز قـرار گرفتـه اند، منتشـر نشـده اسـت.
در ایـن گـزارش یـادآوری شـده کـه علمای 
بـر  مذاهـب مختلـف شـیعه و سـنی همگـی 
حـرام بـودن فتـوای جهـاد نـکاح اتفـاق نظـر 
دارنـد. امـا علمـای وهابـی هنـوز هیـچ گونـه 
سـخنی در حـرام بـودن ایـن فتوا که بـه تجاوز 
و تعـرض علیـه زنـان می انجامـد، بیـان نکرده 
انـد. تروریسـت های داعـش در جهـاد نکاح که 
نوعـی زنـا و تجـاوز به زنان و دختران محسـوب 
مـی شـود اعتقادی به عـده ندارنـد و این نمونه 
ای از انحطـاط اخالقـی این گونه سـازمان های 

اسـت. افراطی 

مهلت داعش به اهالی موصل برای جهاد نکاح دختران
خبر

آگهی مزایده مال غیرمنقول
اسـناد  دفترخانـه  شـماره78/11/08-11719  رهنـی  سـند  بموجـب 
لـه:   9300146 کالسـه  اجرائـی  پرونـده  موضـوع  جیرفـت   -68 رسـمی 
بانـک ملـت شـعبه جیرفـت علیـه: عبدالـه حیـدری قرایـی وغیـره تشـکیل و نظر به 
اینکـه مدیـون نسـبت بـه پرداخـت بدهـی خـود اقـدام ننمـوده اسـت، برابـر مقررات 
آئیـن نامـه اجـراء مفـاد اسـناد رسـمی الزم االجرا قانـون ثبت اسـناد وامالک کشـور 
بنـا بـه درخواسـت بسـتانکار از مـورد وثیقه ارزیابی الزم توسـط کارشناسـان رسـمی 
دادگسـتری انجـام و پـس از قطعیـت ارزیابی بسـتانکار تقاضای ادامه عملیـات اجرای 
نسـبت بـه مـورد وثیقـه ششـدانگ پـالک 892فرعـی مجـزا شـده از4فرعـی 579 
اصلـی بـه مسـاحت 375/10مترمربـع ذیـل ثبـت27912 صفحه454دفتـر156 بـه 
نـام ابراهیـم کریمی مسـکونی بـه آدرس: جیرفـت، بلوار بعثـت، بعداز تقاطـع خیابان 
امیرکبیـر کوچـه اول سـمت راسـت حدود ومشـخصات شـماالً بطول13متـر به زمین 
پالک908فرعـی از579 اصلـی شـرقاً بطول29متر بـه پالک 891فرعـی از579 اصلی 
جنوبـاً بطول13/10بـه کوچه غربـاً بطول28/50متر به پالک 893فرعـی از579 اصلی 
برابـر نظریه کارشناسـی: 1- عرصه375/10مترمربع بـه ارزش 1/350/360/000 ریال 
2- اعیان250مترمربـع سـاختمان مصالـح بنایـی بـا دیـوار باربـر آجـری سـقف طاق 
ضربـی نـازک کاری سـنگ کـف موزایک نمـا پالسـتر بـه ارزش 500/000/000 ریال 
3- انشـعابات آب و بـرق و تلفـن20/000/000 ریال 4- حصارکشـی ومحوطه سـازی 
80/000/000 ریـال مـع الوصـف ارزش ششـدانگ مـورد مزایـده بـا کلیـه متعلقات و 
منصوبـات جمعـاً 1/950/360/000 ریـال می باشـد.که مبنـا وپایه مزایـده نیز تعیین 
میگـردد، جلسـه مزایـده از سـاعت 9 الی 12صبح روز دوشـنبه مورخـه94/04/22 در 
محـل شـعبه اجـراء اداره ثبت اسـناد و امالک جیرفـت برگزار »مزایـده از مبلغ مذکور 
شـروع و بـه باالتریـن قیمـت پیشـنهادی فروختـه خواهد شـد.« ضمناً فـروش نقدی 
بـوده و پرداخـت کلیـه قبـوض آب و بـرق و غیره تـا تاریخ انجـام مزایده اعـم از اینکه 

رقـم قطعـی آن معلـوم شـده یا نشـده بـه عهـده برنـده مزایده می باشـد.
تاریخ انتشار: 94/04/3

رئیس اداره ثبت اسناد وامالک جیرفت- جواد فاریابی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابـر رای شـماره 139460319007004868 هیـات اول موضوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حـوزه ثبت ملک کرمـان تصرفـات مالکانه 
بالمعـارض متقاضی آقای مهدی میرزایی سراسـیابی فرزند حسـن بشـماره شناسـنامه 13406 صـادره از اهواز 
در ششـدانگ یـک باب سـاختمان به مسـاحت 273/80 متـر مربع با قید بـه اینکه مقـدار 47/92 متر مربع از 
ششـدانگ عرصـه مـورد تقاضا متعلـق بوقف و در اجـاره نامبرده قـرار دارد تحت پالک 2654 فرعـی از 5209 
اصلـی واقـع در بخـش 1 کرمـان بـه آدرس کرمـان خیابـان دادبیـن بعد از سـه راه حکیـم خریـداری از محل 
مالکیـت آقایـان بـرزو و آرمین شـهریاری محرز گردیده اسـت. لـذا به منظور اطـالع عموم مراتـب در دو نوبت 
بـه فاصلـه 15 روز آگهـی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضـی اعتراضی 
داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولین آگهی بـه مدت دو مـاه اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم 
و پـس از اخـذ رسـید ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتـراض دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی 
تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبق مقررات سـند 

مالکیـت صادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/3/20
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/4/3

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابـر رای شـماره 139460319007000912 هیـات اول موضـوع قانون تعیین تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی 
و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبـت ملک کرمان تصرفـات مالکانه بالمعارض 
متقاضـی خانـم منـوره محسـنی زاده هروزی فرزند علی بشـماره شناسـنامه 9 صـادره از کرمان در ششـدانگ 
یـک بـاب سـاختمان بـه مسـاحت 110 متر مربع تحت پـالک 13866 فرعـی از 3968 اصلی مفـروز و مجزی 
شـده از پـالک 724 فرعـی از 3968 اصلـی واقـع در بخش 2 کرمان به آدرس کرمان سراسـیاب کوچه شـهید 
مغفـوری 20 انتهـای کوچـه سـمت راسـت نبش 16 متـری خریـداری از محـل مالکیت آقای مهـدی مقیمی 
نـژاد محـرز گردیـده اسـت. لـذا به منظـور اطالع عمـوم مراتـب در دو نوبت به فاصلـه 15 روز آگهی می شـود 
در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ 
انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خود را بـه این اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید ظرف مدت 
یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهی اسـت در 

صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصول اعتـراض طبق مقـررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/3/20
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/4/3

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابـر رای شـماره 139460319007002328 هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتـی حوزه ثبـت ملک کرمـان تصرفات 
مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانـم صدیقـه میرزائـی حتکنـی فرزنـد اکبر بشـماره شناسـنامه 8 صـادره از 
زرنـد در ششـدانگ یـک بـاب سـاختمان به مسـاحت 228 متـر مربع تحت پـالک 21429 فرعـی از 2787 
اصلـی واقـع در بخـش 3 کرمـان بـه آدرس کرمان خیابان مالک اشـتر جنوبـی کوچه 10 خریـداری از محل 
مالکیـت آقـای محمـود پـور زاده حسـینی محـرز گردیده اسـت. لـذا به منظـور اطـالع عموم مراتـب در دو 
نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی مـی شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیـت متقاضی 
اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهی به مـدت دو ماه اعتـراض خـود را به این 
اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض دادخواسـت خـود را به 
مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صورت انقضـای مدت مذکـور و عدم وصول اعتـراض طبق 

مقـررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/3/20
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/4/3

   کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان کرمان- امین رضا قوام
م الف 1187

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابـر رای شـماره 6000826-1394/3/18 هیـات اول/ دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبت ملـک ماهـان تصرفات 
مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقای/خانم سـید محمد افتخار افضلی فرزند سـید رضا بشـماره شناسـنامه 990 
صـادره از کرمـان در یـک بـاب سـاختمان مشـتمل بر باغچه به مسـاحت 991 متـر مربع پـالک 9049 فرعی 
از 1 اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 8418 فرعی از 1 اصلـی واقع در ماهان بخـش 5 کرمان خریداری 
از مالـک رسـمی آقـای/ امیـن اسـمعیلی ماهانـی محـرز گردیده اسـت شـایان ذکر اسـت که قبال طـی آگهی 
شـماره 1655-94/1/16 روزنامـه نـدای وحدت منتشـر کـه در آگهی مذکور شـماره پالک اصلی سـهوا از قلم 
افتـاده بـوده لـذا بـه منظـور اطالع عمـوم مراتب در یک نوبت آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت 
بـه صـدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از تاریخ انتشـار اولین آگهـی به مدت دو 
مـاه اعتـراض خـود را بـه این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف مدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض، 
دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهی اسـت در صورت انقضـای مدت مذکـور و عدم 

وصـول اعتـراض طبق مقـررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار: 1394/4/3     

رئیس ثبت اسناد و امالک- شهرام احمدی

تاسیس شرکت سهامی خاص کشت وصنعت مناديان توسعه جنوب
درتاریـخ 1394/03/23بـه شـماره1191 بـه شناسـه ملـی14005005364 ثبـت و امضـا ذیـل دفاتر 

تکمیـل گردیـده کـه خالصـه آن بـه شـرح زیـر جهت اطـالع عمـوم آگهـی میگردد.
موضـوع شـرکت: انجـام فعالیـت و مشـارکت در زمینـه تولیـد محصـوالت کشـاورزی و دامـی، ایجاد کشـت 
وصنعـت و دامـداری هـا،  سـرمایه گـذاری و مشـارکت و پیمانکاری در کلیـه فعالیت های بخش کشـاورزی 
و صنعـت کشـاورزی، صنایـع غذایـی وتبدیلـی، خریـد وفروش انـواع محصوالت کشـاورزی و دامـی، تهیه و 
تامیـن و تولیـد مـواد اولیـه دام وطیـور و آبزیـان و فروش فـراورده های آنها، سـرمایه گذاری در شـرکت ها 
وموسسـات مختلـف در زمینـه بازرگانـی داخلـی و خارجی از قبیل صـادرات و واردات محصوالت کشـاورزی 
و دامـی و صنعتـی و کلیـه کاالهـای مجـاز و مرتبط با موضـوع فعالیت شـرکت، انجام امـور خدماتی ازقبیل 
تامیـن نیـروی انسـانی، حفـظ ونگهـداری و ایجـاد فضای سـبز، انجام امـور خدماتـی و تاسیسـاتی ادارات و 
شـرکتها، سـازمانها، موسسـات و اشـخاص حقیقـی و حقوقـی، تهیه و بسـته بنـدی محصوالت کشـاورزی و 
فـروش آنهـا، طـرح هـای آبرسـانی و پوشـش انهـار و انتقـال آب، اجـرای طرحهـای نویـن آبیـاری و آبیاری 
تحـت فشـار، خدمات درمانـی دام وطیور،گیاهپزشـکی، احـداث کلینیک های گیاهپزشـکی، انجـام خدمات 
بهداشـتی و پزشـکی در زمینـه موضـوع فعالیـت شـرکت، برگـزاری نمایشـگاههای محصـوالت کشـاورزی و 
دامـی و کلیـه امـوری کـه بـا موضـوع فعالیـت شـرکت مرتبط می باشـد در صـورت ضـرورت قانونـی انجام 
موضوعـات فعالیـت پـس از اخـذ مجوزهـای الزم )ثبـت موضـوع فعالیـت مذکـور بـه منزلـه اخـذ و صـدور 

پروانـه فعالیت نمی باشـد(
مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

مرکز اصلی شرکت: شهرستان کهنوج- کوچه ماالریا جنب پاساژ طالفروشان کدپستی 7881713191
سـرمایه شـرکت: مبلـغ 1000000ریـال منقسـم به 100سـهم 10000 ریالی که تعداد70 سـهم بـا نام عادی 
و30سـهم آن بـا نـام ممتـاز میباشـد کـه مبلـغ 1000000ریال توسـط موسسـین طـی گواهی بانکـی مورخ 

94/2/3 نـزد بانـک توسـعه تعاون شـعبه کهنـوج پرداخت کردیده اسـت 
اولیـن مدیـران شرکت:1-محمدحسـن خانـه زربـه کدملـی 5369885508 بـه سـمت مدیرعامـل و رئیـس 
هیئـت مدیـره 2- علـی زابلـی طراده بـه کدملـی 3161168781 به سـمت عضـو هیئت مدیـره- عضو اصلی 
3- رمضـان براهویـی بـه کدملـی 5369369119به سـمت نایب رئیس هیئـت مدیره به مدت 2 سـال انتخاب 

گردیدند
دارنـدگان حـق امضـا: کلیـه اسـناد و اوراق بهـادار و بانکی بـا امضاء منفـرد مدیرعامل آقای محمدحسـن خانه 
زر همـراه بـا مهرشـرکت معتبرخواهـد بـود و سـایر نامه هـای اداری با امضـاء مدیرعامل همراه با مهر شـرکت 

معتبر می باشـد.
بـازرس اصلـی و علـی البدل: مسـلم خواجه به شـماره ملـی 3150361133 بـه عنوان بازرس اصلـی و مهدی 
لورگـی قـوچ آبـاد به شـماره ملـی 3150456347بـه عنوان بـازرس علـی البدل بـرای مدت یکسـال انتخاب 

گردیدند.
اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کهنوج    

دولـت  آمـدن  کار  روی  از  سـال  دو  تقريبـا 
يازدهـم مـی گـذرد، دولـت گذشـته در طـی دو 
سـال اخیر بايـد چـه کاری انجـام مـی داد که تا 

کنـون بـه نظر شـما صـورت نـداده اسـت؟
بایـد  اش  تصمیمـات  اجـرای  بـرای  یازدهـم  دولـت 
شـجاعت بیشـتری داشـته باشـد. مدیران میانی دولت را 
کـه تحـت تاثیر و همسـو بـا افـکار احمدی نژاد هسـتند 
کنـار بگـذارد. یکـی دیگـر از مسـائلی کـه به گمـان من 
بایـد بـرای مـردم تشـریح می شـد حجیـم کـردن دولت 
در هشـت سـال گذشـته اسـت. دولـت احمدی نـژاد در 
همـه گزارش هـای خـود به مـردم مدعی کوچـک کردن 
دولـت می شـد امـا طی 8 سـال بودجـه جاری کشـور را 

بیـش از چهـار برابـر کرد. 
بـر ایـن اسـاس بودجـه جـاری از 23 هـزار میلیـارد 
تومـان در سـال 84 بـه بیـش از صـد میلیـارد تومان در 
سـال آخر دولت دهـم افزایش یافـت. احمدی نژاد وزارت 
نفـت را با110هـزار کارمند تحویل گرفـت و با 270هزار 
نفـر بـه روحانـی تحویـل داد. بانـک مرکـزی اعـالم کرد 
کـه نقدینگـی در هشـت سـال دولـت احمدی نـژاد پنـج 
برابـر و بدهـی بانک هـا بیـش از 13 برابـر شـد. شـرکت 
کـه  زمانـی  در  تهـران  اسـتان  صنعتـی  شـهرک های 
تحویـل دولـت احمدی نـژاد داده  شـد 140 نفـر پرسـنل 

داشـت، االن نزدیـک بـه 520 نفـر پرسـنل دارد.
شـرايط تحريـم ها کشـور را بـا بحـران روبرو 
کـرد شـايد تقصیر احمدی نـژاد نباشـد. اين طور 

؟ نیست
یکـی دیگر از مسـائلی کـه میـراث دوران احمدی نژاد 
محسـوب می شـود افزایـش سرسـام آور میـزان نقدینگی 
اسـت. بانـک مرکـزی آبـان مـاه دو سـال پیـش اعـالم 
پنـج  تـا 91  فاصلـه سـال های 84  در  نقدینگـی  کـرد 
برابـر و بدهـی بانک هـا بیـش از 13 برابـر شـده اسـت. 
تومـان  میلیـارد  هـزار   67 بـا  را  دولـت  احمدی نـژاد 
نقدینگـی تحویـل گرفت و این میزان در نیمه دوم سـال 
92 بـا بیـش از 8 برابـر افزایـش بـه 550 هـزار میلیـارد 
تومـان رسـید. پیامـد افزایـش نقدینگـی، کاهش شـدید 
ارزش پـول ملـی، بـاال رفتـن میـزان تـورم و نتیجـه آن 

ضربـه سـنگین بـه تولید اسـت.
مـی گوينـد تخلفات مالـی دولت قبـل واقعیت 
نـدارد بلکـه سـیاه نمايـی حامیـان دولـت فعلی 

اسـت اينطور اسـت؟
فسـاد سـه هزار میلیـادی هم دروغ بـود اختالفی بین 
رقـم فـروش نفـت و آنچه به حسـاب دولت ریخته شـده 
پیـدا شـده که صدهـا میلیـارد دالر نیسـت. کجـا رفته؟ 
بابـت چـه هزینه شـده؟ امروز بایـد از آقـای احمدی نژاد 
خواسـته شـود که اسـناد هزینه کرد 800 میلیارد دالر را 
بـه مـردم ارایـه دهد. حتـی به عقیـده من بایـد احمدی 

نژاد محاکمه شـود. 
شـما که زمانـی يکی مديـران اقتصـادی دولت 

بوديـد وضعیت اقتصـاد را چگونـه می دانید؟
در هشـت سـال دولت احمدی نـژاد تـورم جهانی تنها 
سـه درصـد بـود یعنـی اگـر قبـال بـا یـک دالر کاالیی را 
می خریدیـد االن بایـد بـا یک دالر و بیسـت وپنج سـنت 
آن کاال را بخریـم، ایـن تـورم موجـود در دنیاسـت امـا 
االن در ایـران بایـد بـرای همـان کاال 4 دالر بپردازیـد. 
از ابتـدای اکتشـاف نفـت در ایـران تـا آغـاز دوره هشـت 
سـاله احمدی نـژاد، 500 میلیـارد درآمـد داشـتیم یعنی 
در بـازه ای حـدود یکصـد سـال، کـم و بیـش درآمـد مـا 
از فـروش نفـت آن قـدر بیشـتر نبـود، در دوران جنـگ 
و سـازندگی کشـور را بـا نفـت هفـت دالر و هشـت دالر 

می کردیـم. اداره 
تـازه در دوران جنـگ بـا آن وضعیـت سـنگین وآن 
بمباران هـا و در دوران سـازندگی بـا آن همـه خرابی های 
بودجه هـا  وکسـری  عقب ماندگی هـا  و  از جنـگ  مانـده 
توانسـتیم کشـور را اداره کنیـم و تـا حـدی طرح هـای 
بـزرگ و ملـی را بـه اجـرا در بیاوریـم، در دیگـر دوران ها 
و به خصـوص دوران اصالحـات هـم موفـق شـدیم تحول 
عظیمـی را بـه وجـود آوریـم امـا در دوره هشـت سـاله 
مدیریـت احمدی نـژاد از فروش نفـت و گاز 800 میلیارد 

داشـتیم.  درآمد  دالر 
را  اخیـر  شـما مقایسـه کنیـد درآمـد یکصـد سـال 
دوران  در  نفـت  فـروش  از  میلیـاردی  درآمـد800  بـا 
احمدی نـژاد بـا وجـود ایـن درآمـد هنگفـت و سـنگین 
سـرمایه  در  مـردم  زندگـی  در  بایـد  میلیـاردی   800
در اقتصـاد بایـد خـودش را نشـان دهـد کـه متاسـفانه 
رشـد  مجلـس  پروهش هـای  مرکـز  نشـد.  این طـور 
اقتصـادی را منفـی چهاردهـم تـا صفـر اعـالم کـرد و 
وضعیـت صنعـت هـم به گونـه ای رقم خورد کـه ما غذای 
42 میلیـون نفـر را وارد کردیـم. 7 میلیون تن گندم وارد 
کردیـم. یـک میلیـون و 600هزار تن روغـن وارد کردیم، 

یـک میلیـون و 200 هـزار تـن شـکر وارد کردیـم. 
باالخـره بایـد ایـن درآمد هـای سرشـار یـک جایـی 
خـودش را نشـان دهـد. مـا هدف گـذاری کـه کردیـم 
در بحـث راه وترابـری در پایـان برنامـه پنجسـاله چهارم 
بایـد می توانسـتیم سـالی 1000 کیلومتـر راه بسـازیم 
در 8 سـال دولت هـای نهـم و دهـم 900 کیلومتـر راه 
سـاخته شده اسـت یعنی سـالی 110 کیلومتر در دوران 
اصالحـات مـا بـه سـالی 500کیلومتـر رسـیدیم. حاصل 
درآمد هـای نفتـی کالن بـرای زیربناهـای توسـعه ما چه 
وجاده سـازی  راه سـازی  توسـعه  زیربنـای  اسـت.  بـوده 
بنـادر و راه آهـن اسـت مـا بـا 800میلیـارد دالر درآمـد 
نفتـی ایـران به انـدازه کل تاریخ به کدام زیربنای توسـعه 

پرداختیم.  بیشـتر 

عـالوه بـر اینکـه بنـادر بـزرگ مـا مثـل بندرعبـاس 
امـروز تحریـم هسـتند، کار عمرانـی چندانـی هـم در 
بنـادر صـورت نمی گیـرد. در مـورد فرودگاه هـا قـرارداد 
فـاز دوم فـرودگاه امام خمینـی را مـا در دولـت هفتم بود 
انجـام بدهیـم متاسـفانه قـرارداد سـاختن ترمینـال فـاز 
دوم فـرودگاه امـام خمینی راکـه قرار بود انجام شـود، را 
برهـم زدنـد االن آن قـرارداد را همـان پیمانـکار بـا چند 
برابـر هزینـه بـرای مـا انجـام می دهـد، نبایـد فرامـوش 
کـرد کـه ایـن پـروژه سال هاسـت خوابیـده درحالـی که 
کشـورهای عربـی منطقـه پروژه هـای فرودگاهـی خود را 

تکمیـل و درحـال بهره بـرداری هسـتند. 
تـازه عـده ای از نماینـدگان از وضعیـت موجـود و از 
دادن آمارهـای آقـای روحانـی ناراحـت می شـوند. ما در 
دوران اصالحات در سـال 83 جشـن خودکفایی گندم را 
گرفتیـم، امسـال آن طـور کـه خود دولـت آمـار می دهد 
7میلیـون تـن گنـدم وارد کردیـم، بعـد وزیـر از تولیـد 
14میلیـون و 700هـزار تـن گنـدم در کشـور صحبـت 
می کنـد؛ حـاال فـرض کنیم طبـق آماری کـه دولت داده 

اسـت4 میلیـون تـن مصـرف نان شـده اسـت. 
یـک تـا دو میلیـون تـن هـم صـرف مصـارف دیگـر 
درکشـور شـده اسـت. اینجا 4 میلیون تن گنـدم در آمار 
وحسـاب وکتـاب باقـی می مانـد. می خواهـم بدانـم ایـن 
4 میلیـون تـن کجـا رفتـه اسـت. آیـا خـورده شـده یـا 
آمارهـا غلـط اسـت. وقتـی آقـای روحانی یک آمـاری در 
مجلـس ارائـه می دهـد یک عـده ای می گویند کـه آمارها 
غلـط اسـت؛ سـیاه نمایی اسـت، می خواهـم بدانـم جـای 

آمارهـای غلـط ایـن آقایـان را چـه می خواهـد بگیرد؟ 
بـه  داخلـی  نیـاز  وجـود  بـا  را  گندم هـا  ایـن  آیـا 
عـراق صـادر کردنـد. بعضی هـا در ایـن هشـت سـال در 
تلویزیـون ظاهـر شـدند بـدون آنکـه تغییـری در حالـت 
چهره شـان پیـدا شـود خیلـی جسـورانه آمـار و ارقامـی 
را بـه صـورت غیرکارشناسـی شـده ارائـه دادنـد دولتـی 
را تحویـل گرفتنـد کـه رشـد اقتصـادی اش 7 درصد بود 
هشـت سـال از آن روز می گـذرد نـرخ رشـد اقتصـادی 

بنابـر آمـار مرکـز پژوهش های مجلس منفـی 0/4 و صفر 
اسـت آمـار صنـدوق بین الملـی پـول هـم همین اسـت. 
نـرخ هزینـه ای کـه دولت می کنـد بـاالی 1000 میلیارد 

تومـان اسـت بعـد می گوینـد دولـت کوچـک اسـت. 
بـا ایـن نـرخ تـورم که در کشـور اسـت میـزان حقوق 
بایـد بـاالی 67 درصـد رشـد می کـرد یعنـی بـاالی صد 
هـزار میلیـارد تومـان یعنـی هرچقـدر در آوردیـم بایـد 
صـرف حقـوق ومزایـای کارکنـان دولـت شـود. چیـزی 
کـه بـه آن دامـن زده شـد واردات کاالهـای مصرفـی و 
گسـترش نـگاه داللـی در اقتصـاد ایـران بـود. واردات در 
ایـران از سـالی 20میلیـارد دالر بـه سـالی 60 میلیـارد 
دالر رسـید، تمـام آن چیـزی کـه وارد شـد، اکثریـت 
کاالی مصرفـی بـود نه کاالی سـرمایه ای؛ نـه کاالیی که 

ارزش افـزوده تولیـد کنـد. 
یـک زمانـی قـرار بـود مـا واردات کاالی وارداتـی مان 
کاالی سـرمایه ای و ماشـین آالت و دانـش فنـی باشـد 
امـا بـا وجـود درآمـد هنگفـت نفتی کشـور کـه درتاریخ 
ایـران بی سـابقه بـود مـا واردکننده تـر شـدیم. قـرار بود 
در برنامـه چهـارم توسـعه اقتصاد تولیدی کشـور شـکوفا 
شـود. مـن بـا آمـار بـه شـما ثابـت می کنـم کـه تخلف 
صـورت گرفتـه اسـت و سـیاه نمایـی نیسـت. حـال کـه 
برخـی دولـت روحانی را بـه سـیاه نمایی و پرگویی درباره 
میـراث دوران هشـت سـاله محمـود احمدی نـژاد متهـم 

می کننـد، بایـد بگویـم واقعیـت دارند.
هـر چنـد حسـن روحانـی و همکارانـش در یکـی دو 
مـاه اول فرصـت تشـریح وضعیـت بحرانی را کـه تحویل 
گرفتنـد از دسـت دادنـد و تنهـا بخـش کوچکـی از آن 
احمدی نـژاد  دولـت  در  کـه  فجایعـی  کردنـد.  بیـان  را 
پیش آمـد حـرف مـا نیسـت، حـرف اصولگرایانـی اسـت 
کـه از احمدی نـژاد حمایـت کردنـد؛ قبل از آن کشـفش 
کردنـد و وی را روی  کار آوردنـد و بعـد متوجـه شـدند 
کـه بیراهـه مـی رود. اسـتفاده از رحیمی و بقایـی تخلف 
بـوده اسـت و احمـدی نـژاد بایـد پاسـخگو باشـد نـه در 

تلویزیـون بلکـه در دادگاه.

عیسی کالنتری:

احمدی نژاد
باید محاکمه شود

»فجایعی که در دولت احمدی نژاد پیش آمد حرف ما نیســت، حرف اصولگرایانی اســت 
که از احمدی نژاد حمایت کردند؛ قبل از آن کشــفش کردند و وی را روی  کار آوردند 
و بعد متوجه شــدند که بیراهه می رود. اســتفاده از رحیمی و بقایی تخلف بوده اســت و 

احمدی نژاد باید پاســخگو باشــد نه در تلویزیون بلکه در دادگاه.«
این را عیســی کالنتری می گوید؛ دکتر عیســی کالنتری وزیر پیشــین کشاورزی معتقد 

اســت احمدی نژاد باید محاکمه شــود. این طور نمی شــود که شــما سیاستی را اجرا کنید 
اما در صورت شکســت آن از زیر بار مســئولیت شــانه خالی کنید و تمام گرفتاری ها را 
برای یک دولت به ارث بگذارید. مشــروح گفتگوی دکتر عیســی کالنتری با ســایت ندای 

ایرانیان در ذیل آمده اســت: 
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خبر
2400 دانش آموز در طرح تابستانی 

نشاط معنوی کرمان حضور دارند
معـاون فرهنگـی و اجتماعـی اداره کل اوقـاف و امـور 
خیریـه کرمـان گفـت: طـرح تابسـتانی نشـاط معنـوی 
اماکـن  آمـوز،در  دانـش   2400 از  بیـش  حضـور  بـا 
متبرکـه اسـتان کرمـان برگـزار مـی شـود. بـه گـزارش 
روابـط عمومـی اداره کل اوقـاف وامـور خیریـه اسـتان 
کرمان،حجـت االسـالم سـید رضـا فاطمـی بـا اشـاره به 
اجـرای طرح نشـاط معنوی سـازمان اوقاف کشـور اظهار 
کـرد: ایـن طـرح همزمان با ایـام تعطیالت تابسـتان ویژه 
دانـش آمـوزان در اماکـن متبرکـه در حـال اجـرا مـی 
باشـد. وی افـزود: ایـن طـرح درراسـتای اوقـات فراغـت 
دانـش آمـوزان بـا اسـتفاده از ظرفیـت معنـوی اماکـن 
متبرکـه در کلیـه مقاطـع تحصیلـی برنامـه ریـزی شـده 
اسـت. فاطمـی تصریح کرد :تـا کنـون 2427 دانش آموز 
جهـت ثبـت نـام در کالسـهای ایـن طـرح اقـدام کردند. 
وی افـزود: کالسـهای ایـن طـرح بـا حضـور 34 مبلـغ 
اعزامـی از قـم و 42 مربـی بومـی اسـتان در 41 پایـگاه 
مسـتقر در امامزادگان اسـتان برگزار و تـا اواخر مردادماه 
ادامه خواخد داشـت. معـاون فرهنگـی و اجتماعی اوقاف 
کرمـان، برگـزاری کالسـهای متنـوع قرآنـی و تفسـیر ، 
احـکام ، اعتقـادی ، ورزشـی ، اردویی  همـراه با برگزاری 
مسـابقات و جوایـز عالی و متنـوع را از جمله برنامه ریزی 
هـای کالسـهای ایـن طـرح در ایـام تابسـتان ذکـر کرد.

فرماندارجیرفت:
دستگاه قضايی نقش تاثیرگذار 
درتوسعه و سرمايه گذاری دارد

فرمانـدار شهرسـتان جیرفـت گفـت: دسـتگاه قضایی 
بـا کمـک نیروهـای نظامـی، انتظامـی و اطالعاتـی و بـا 
ایجـاد امنیـت، نقـش تاثیرگـذاری در توسـعه و سـرمایه 
اعضـای  حضـور  بـا  روش  امینـی  احمـد  دارد.  گـذاری 
شـورای تامیـن شهرسـتان در دفتـر رییـس دادگسـتری 
ضمـن تبریـک هفته قـوه قضائیه افزود: همدلـی و تعامل 
بیـن دسـتگاه قضـا و سـایر دسـتگاه های دولتـی موجب 
شـده تـا بسـتر مناسـب بـرای سـرمایه گـذاری بخـش 
خصوصـی فراهم شـود. فرمانـدار جیرفت افـزود: با وجود 
کمبودهـا و مشـکالت موجـود از جملـه نیروی انسـانی و 
تجهیـزات در دسـتگاه هـای نظامـی، انتظامـی و قضایی 
امـا ایـن افـراد بـا برخـورداری از روحیه جهـادی، امنیت 
را بـر سـطح شهرسـتان حاکـم کـرده انـد. امینـی روش 
تصریـح کـرد: امـروز در سـایه امنیتـی که بر شهرسـتان 
حاکـم اسـت 100 تفاهمنامـه سـرمایه گـذاری بـا بخش 
خصوصـی در قالـب طـرح هـای مثلـث توسـعه اقتصادی 
منعقـد شـده اسـت. وی بـا اشـاره بـه گسـتردگی حـوزه 
امنیـت در جامعـه افـزود: دسـتگاه قضایـی بـه تنهایـی 
نمـی توانـد امنیـت را برقـرار کنـد و الزمه ایجـاد امنیت 
پایـدار، همـکاری بین بخشـی و مردم با دسـتگاه قضایی 
و متولیـان امـر اسـت. فرمانـدار جیرفـت تصریـح کـرد: 
دسـتگاه قضایـی شهرسـتان بـا وجـود قضـات بومـی که 
مشـرف بـه مسـایل منطقـه هسـتند، آخریـن پناهـگاه 

مـردم در برقـراری عدالت اسـت. 

سرخک در جنوب کرمان کنترل 
شده است

معـاون دانشـگاه علـوم پزشـکی جنوب کرمـان گفت: 
خوشـبختانه هیچ مـوردی از بیماری سـرخک در جنوب 
کرمـان مشـاهده نشـده اسـت و می تـوان بـه طـور یقین 
گفـت بیمـاری سـرخک در جنوب اسـتان کرمـان کامال 
کنتـرل شـده اسـت. اسـداهلل احمدی در جلسـه شـورای 
سـالمت اسـتان کرمـان گفـت: بیمـاری سـرخک، یـک 
بیمـاری بسـیار مسـری اسـت، به طـوری کـه کنترل آن 
دشـوار است و بسـیاری از اسـتان های کشـور درگیر این 
نـوع بیمـاری هسـتند. وی بـا اشـاره بـه این کـه شـیوع 
بیمـاری سـرخک در جنـوب کرمان از افاغنه بوده اسـت، 
اظهـار کـرد: جمعیتـی از افاغنه سـاکن در جیرفت مبتال 
بـه بیماری سـرخک شـده بودنـد که متاسـفانه بـه علت 
تـرس از دسـتگیری بـه بیمارسـتان های دولتـی مراجعه 
نمی کردنـد و در درمانگاه هـای خصوصـی مـورد معالجـه 
قـرار می گرفتنـد و از ایـن رو بـه دانشـگاه اطالع رسـانی 
نمی کردنـد. معـاون بهداشـتی دانشـگاه علـوم پزشـکی 
جیرفـت بـا تاکیـد بـر کنتـرل تـردد افاغنـه در جیرفـت 
ادامـه داد: خوشـبختانه هیـچ موردی از بیماری سـرخک 
در جنـوب کرمـان مشـاهده نشـده اسـت و می تـوان بـه 
طـور یقیـن گفـت بیمـاری سـرخک در جنـوب اسـتان 

کرمـان کامـال کنترل شـده اسـت. 

برکناری »پاسیار« از مدیرکلی راه آهن

تعویض لوکوموتیوران در 
ایستگاه کرمان

 رضا عبادی زاده

مدیـرکل راه آهـن کرمان به طور ناگهانـی و در حالی 
کـه هنـوز حـدود دوسـال از دوران خدمتش باقـی مانده 
بـود از کار برکنـار شـد و جای خود را بـه اولین مدیرکل 

راه آهن کرمـان، مصطفی داوودی داد.
داوودی کـه از سـال 87 تـا 89 مدیـرکل راه آهـن 
کرمـان بـود با حفظ سـمت به عنـوان مدیـرکل راه آهن 
زاهـدان، بـه عنـوان سرپرسـت راه آهن کرمـان منصوب 

است. شـده 
سرپرسـت جدیـد راه آهـن کرمـان بـه »پیـام مـا« 
گفـت: بـرای مـن افتخـار اسـت کـه بـه مـردم کرمـان 
خدمـت کنـم. مصطفـی داوودی افزود: من پیـش از این 
هـم بـه عنـوان مدیـرکل در کرمـان کار کـرده بـودم و 
یکـی از افتخـارات دوران مدیریـت مـن تبدیل ایسـتگاه 
راه آهـن کرمـان بـه اداره کل راه آهـن بود و سـال 87 با 
مصوبـه ای کـه از رئیـس جمهـور وقت در سـفر اسـتانی 
بـه کرمـان گرفتم، ایسـتگاه کرمان که زیـر نظر اداره کل 
یـزد بـود را بـه اداره کل تبدیل کردیم و خـودم به عنوان 
اولیـن مدیـرکل اداره کل راه آهن کرمـان خدمت کردم.

 داوودی اظهـار داشـت: بسـیاری از عزیزانـی کـه در 

راه آهـن کرمـان کار مـی کننـد از همکاران بنـده بودند، 
من جملـه آقـای پاسـیار کـه قبـل از مدیرکلـی، معـاون 
مـن بودنـد. مدیـرکل راه آهن زاهدان دربـاره مدت زمان 
سرپرسـتی اش در کرمان گفت: همه تصمیمات از تهران 
گرفتـه مـی شـود و بـه من هـم چیـزی اعالم نکـرده اند 
امـا معمـوال از یـک تـا سـه مـاه سرپرسـتی طـول مـی 
کشـد کـه البتـه در برخی نقـاط ایران سرپرسـتی تا یک 

سـال هم طول کشـیده اسـت.
داوودی بـا اشـاره به اینکه قرار اسـت جلسـه تودیع و 
معارفـه روز پنـج شـنبه برگزار شـود اظهار داشـت: مدیر 
قبلـی بایـد ایـن جلسـه را برگـزار کنـد و آن طـور کـه 
مـن شـنیده ام قـرار اسـت پنـج شـنبه برگـزار شـود اما 

نیسـت. قطعی 
مصطفـی داوودی در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه چـرا 
مهـرداد پاسـیار، مدیـر قبلـی راه آهـن کرمـان را قبـل 
از موعـد برکنـار کـرده انـد و بـرای اداره کل راه آهـن 
کرمـان کسـی را به عنـوان سرپرسـت انتخاب کـرده اند 
کـه در یـک اسـتان دیگـر در حـال فعالیت اسـت گفت: 
همـه تصمیمـات از تهـران گرفته می شـوند. البته این را 

بگویـم کـه انتخـاب مـن به دلیـل سـابقه ام بوده اسـت.
وی دربـاره چگونگـی حضـور بـه طـور همزمـان در 
کرمـان و زاهـدان گفـت: چنـد روز از هفتـه در کرمـان 
و چنـد روز را در زاهـدان خواهـم بـود. سرپرسـت جدید 
راه آهـن کرمـان در پایـان گفت: من وظیفه دارم آسـیب 
هـا را تصحیـح کنـم و مشـکالت را رفـع کنـم و ب گونه 
ای کار کنـم کـه سـابقه قبلی ام در کرمان خراب نشـود.

مهـرداد پاسـیار، مدیرکل برکنار شـده راه آهن کرمان 
در پاسـخ بـه ایـن سـوال که چـرا برکنار شـده اسـت به 
»پیـام مـا« گفـت: ایـن خبـر را از کجـا شـنیده ایـد؟ 
مـن نمـی دانـم جریـان چیسـت. وی در میانـه صحبـت 
بـا خبرنـگار »پیـام مـا« بـه بهانـه قطـع و وصـل شـدن 
صـدا تلفـن خـود را قطـع کـرد و دیگـر پاسـخ تمـاس 
هـای مـا را نـداد. تماس مـا با دکتـر آقایی مدیـرکل راه 
آهـن کشـورهم بـی ثمـر بـود و وی طبق گفته مسـئول 
دفتـرش بـه مجلـس رفتـه بـود. تالش هـای »پیـام ما« 
بـرای ارتبـاط بـا مدیـران راه آهـن کل کشـور هـم بـی 

بود. نتیجـه 
البتـه چنـدی پیـش شـهردار کرمـان در یک جلسـه 
خبـری گفتـه بـود، متاسـفانه در رابطـه بـا جابجایی پل 
دارد  ایـن خصـوص وجـود  در  آهـن مشـکلی کـه  راه 
ایجـاد محدودیـت از سـوی راه آهـن مـی باشـد بگونـه 
ای کـه تاکنـون دو دفعـه نیروهـای قرارگاه خاتـم االنبیا 

از سـوی نیروهـای راه آهـن بازداشـت شـده انـد و بایـد 
تمهیداتـی اندیشـیده شـود کـه ایـن ایجـاد محدودیـت 

گردد. برطـرف 
همچنیـن شـنیده هـا حاکي از این اسـت کـه مهرداد 
در  کرمـان  آهـن  راه  شـده  برکنـار  کل  مدیـر  پاسـیار 
آخریـن صحبـت ها خود در جمـع همکاران گفته اسـت 
که اسـتاندار کرمان قصد توسـعه شـهر را دارنـد و من به 
عنـوان یـک نیروي تخصصـي راه آهن  قـادر به همکاري 
در ایـن زمینـه هـا نبـوده ام بـراي همیـن کسـي خواهد 
آمـد کـه اِشـراف بیشـتري بر ایـن گونـه مسـایل دارد تا 
اسـتاندار بتوانـد  برنامـه هاي توسـعه اي خود را شـتاب 
بیشـتري بخشـد. بـا جمع بنـدی ایـن اظهـار نظرها می 
تـوان بـه ایـن نکتـه رسـید کـه ایـن تغییـر ناگهانـی بـا 

فشـار و پـی گیری اسـتاندار اتفـاق افتاده اسـت.
حـال نکتـه قابـل توجه اینجاسـت اسـتان کرمـان که 
عنوان گسـترده ترین اسـتان کشـور را به یدک می کشـد 
بـه چـه دلیلـی بایـد اینگونه و بـا عجله مدیـرکل یکی از 
مهمتریـن ادارات حمل ونقـل آن برکنـار و تحـت نظـر 
اسـتانی دیگـر اداره شـود البتـه شـاید در ضـرورت ایـن 
بـه  باشـد کـه متاسـفانه  نهفتـه  تغییـر و تحـول رازی 
بـا رسـانه ها در میـان گذاشـته نشـده  صـورت شـفاف 
اسـت. امیداریـم مسـئولین راه آهن کشـور هر چـه زودتر 

بـا شـفافیت در ایـن رابطـه اطالع  رسـانی کننـد.

دیـرکل فـرودگاه های اسـتان کرمـان گفت: 
فـرودگاه کرمان با مسـاعدت اسـتاندار کرمان و 
تاییـد رییس سـازمان هواپیمایی کشـوری پس 
از احـراز شـرایط عمومـی و اختصاصـی بطـور 

رسـمی بـه عنـوان بیـن المللی اعالم شـد.
فرودگاه کرمان بین المللی شد

بـه گـزارش روز سـه شـنبه روابـط عمومـی 
اداره کل فـرودگاه هـای اسـتان کرمـان محمد 
نخعـی افـزود: کسـب عنوان بیـن المللـی برای 
فـرودگاه مرکـز اسـتان با پیشـینه بیـش از 60 
سـال و بـا تالش مسـتمر دو سـاله و رفـع یافته 

هـای موثـر و جـدی محقق شـد. 

وی بـا تقدیر از تالش هـای تمامی همکاران 
خـود در احـراز ایـن رتبـه بـرای اسـتان کرمان 
گفـت: حصـول شـرایط عمومـی و اختصاصـی 
در ارتبـاط بـا تمامـی زیرسـاخت هـای الزم به 
منظـور انجـام مسـتقیم پروازهـای بیـن المللی 
از فـرودگاه کرمـان برای اسـتانداری و سـازمان 

هواپیمایـی کشـوری محرز شـده اسـت.
وی برنامـه هـای متنـوع پـروازی در حـوزه 
بیـن الملـل را مبنایـی بـرای توسـعه بیشـتر 
اسـتان دانسـت و گفـت: براسـاس ابـالغ طـرح 
و  کرمـان  اسـتاندار  سـوی  از  توسـعه  مثلـث 
برنامه اسـتان بـرای تعامل با کشـورهای مطرح 

گسـترش  و  بازرگانـی  و  اقتصـادی  حـوزه  در 
گردشـگری بـا توجـه بـه جاذبـه هـای غنـی 
و  فرهنگـی، صنایـع دسـتی  میـراث  نایـاب  و 
معـدن  و  صنعـت  کشـاورزی،  و  گردشـگری 
ورود  امـکان  الملـل،  بیـن  سـطح  در  مطـرح 
شـرکت هـای هواپیمایـی بیـن المللـی بـرای 

بیشـتر خواهـد شـد. پـروازی  برقـراری 
فـرودگاه بیـن المللـی کرمـان پیـش از این 
سـابقه پـروازی به کشـورهایی چون عربسـتان، 
سـوریه، امـارات، روسـیه، نجـف و پروازهایـی 
در  را  دوحـه  و  بـالروس  ایتالیـا،  از  مـوردی 
کارنامـه خـود دارد. همچنیـن در زمـان زلزلـه 

 open اعـالم حالـت و  بـم  مهیـب سـال 82 
sky، چهـار هزار و 545 سـورتی پـرواز از تمام 
دنیـا را بدون سـانحه بـا تکیه بـه آخرین دانش 

روز و بـه صـورت حرفـه ای مدیریت کـرد.  هم 
اکنـون فـرودگاه کرمـان بـه مقاصد نجـف، دبی 

و بغـداد پـرواز دارد.

فرودگاه کرمان بین المللی شد
خبر

مدیرعامـل شـرکت آب و فاضـالب شـهری 
در  اسـتان  شـهر   27 گفـت:  کرمـان  اسـتان 
وضعیـت قرمـز آب قـرار دارنـد و 21 شـهر هم 

در وضعیـت زرد بـه سـر مـی برنـد.
بـه  خبـری  نشسـت  در  طاهـری  محمـد 
مناسـبت هفتـه صرفـه جویـی در مصـرف آب 
بـا بیـان اینکـه شـرکت آب و فاضـالب شـهری 
اسـتان کرمان 68 شـهر و 129 روسـتای استان 
را زیـر پوشـش دارد افـزود: 20 شـهر هـم در 
وضعیـت متعادلـی هسـتند.  وی جیـره بنـدی 
ناپذیـر  اجتنـاب  را  رو  پیـش  روزهـای  آب در 
دانسـت و اظهـار کـرد: امیدواریـم بـا همـکاری 
مـردم جیره بندی را شـاهد نباشـیم. وی گفت: 
تعـداد 28 حلقـه چـاه جدیـد بـرای تامیـن آب 
مـورد نیـاز در حـال حفـر و تجهیـز اسـت کـه 
اسـتحصال  آنهـا  از  آب  ثانیـه  در  لیتـر   650
مـی شـود.  مدیرعامـل شـرکت آب و فاضـالب 
شـهری اسـتان کرمـان خاطرنشـان کـرد: ایـن 
شـرکت یکهـزار و 900 کیلومتـر خـط انتقـال، 
9 هـزار کیلومتر شـبکه توزیـع، 680 مترمکعب 
مخـزن بتنـی سرپوشـیده ذخیـره و 627 هـزار 
مشـترک دارد. وی گفـت: 345 حلقـه چـاه بـه 

بـرداری  بهـره  صـورت شـبانه روزی در مـدار 
قـرار دارنـد کـه هشـت مترمکعـب در ثانیـه را 
اسـتخراج مـی کنند و ایـن آب تمامـی مراحل 
را بـرای بهداشـتی شـدن مـی گذرانـد. طاهری 
افـزود: قیمـت تمـام شـده هـر مترمکعـب آب 
10 هـزار و 240 ریـال اسـت امـا بـرای همیـن 
یـک مترمکعـب از مـردم دو هـزار و 540 ریال 
دریافـت مـی شـود. وی بـه وجـود انشـعابات 
اشـاره کـرد  اسـتان کرمـان  غیرمجـاز آب در 
و گفـت: بیـش از 40 درصـد هدررفـت آب از 
طریـق انشـعابات غیرمجـاز صـورت مـی گیـرد 
و کمتـر از 10 درصـد مربـوط بـه شـبکه هـای 

فرسـوده اسـت.
از  از 20 درصـد  بیـش  افـزود: سـاالنه  وی 
شـبکه توزیـع حـوزه شـرکت آب و فاضـالب 
شـهری اسـتان کرمـان بازسـازی مـی شـود.

مدیرعامـل شـرکت آب و فاضـالب شـهری 
اسـتان کرمـان گفت: این شـرکت بـه مجموعه 
بـرق اسـتان حـدود 150 میلیارد ریـال بدهکار 
جامعـه  در  آب  مصـرف  الگـوی  از  وی  اسـت. 
انتقـاد و تصریـح کـرد: در صنعت سرمایشـی از 
قبیـل کولرهـای آبی بیش از مصرف آشـپزخانه 

در یک روز آب اسـتفاده می شـود و بایسـتی به 
گونـه ای فرهنـگ سـازی شـود که همـه آحاد 
بهینـه آب  برابـر مصـرف  در  را  جامعـه خـود 

بدانند. مسـوول 
طاهـری بـا بیـان اینکـه بـا جزیـره ای فکـر 
کـردن نمـی تـوان مدیریـت کـرد گفـت: هنوز 
هـای  سـازمان  از  بسـیاری  در  آب  بـه  نـگاه 
شـهرداری مربـوط بـه 100 سـال پیش اسـت. 
وی تصریـح کـرد: اسـتفاده از تصفیـه هـای 
خانگـی در شـهر کرمـان را توصیـه نمـی کنیم 
زیـرا قطعـات ایـن تصفیـه کـن هـا از جملـه 
فیلتـر آنهـا منشـاء آلودگـی اسـت و آلودگـی 
ثانویـه را ایجـاد مـی کننـد. وی بـا اشـاره بـه 
اینکـه پارامترهـای جهانی برای سـالم بودن آب 
در چنـد سـال گذشـته بـاال رفتـه اسـت گفت: 
آب شـرب اسـتان کرمـان در حـوزه کاری ایـن 
شـرکت از کیفیـت مطلوبـی برخـوردار اسـت.

طاهـری بـه کارواش داران توصیه کرد از آب 
شـرب اسـتفاده نکننـد و مـی تواننـد بـا ایجـاد 
چـاه بـه دلیل اینکـه آب در اسـتان کرمـان در 
سـطح باالیـی از زمیـن قـرار دارد هزینـه هـای 

خـود را کاهـش دهند.

مدیرعامـل شـرکت آب و فاضـالب شـهری 
اسـتان کرمـان آب را یکـی از بحث هـای اصلی 
هـر  در  گفـت:  و  دانسـت  غیرعامـل  پدافنـد 
ثانیـه هـزاران نفـر از آب اسـتفاده مـی کننـد و 
میلیاردهـا تومان در صنعت آب سـرمایه گذاری 

شـود. می 
وی با اشـاره بـه اینکه هزینه اتمـام فاضالب 
دارد  هزینـه  تومـان  میلیـارد  هـزاران  کرمـان 
گفـت: بـا اعتبـارات کـم نمـی تـوان پیشـرفت 

چندانـی داشـت و 75 درصـد آن باقـی مانـده 
اسـتاندار  هـای  رایزنـی  بـا  افـزود:  وی  اسـت. 
کرمـان 97 میلیـارد ریـال در آخریـن اعتبار به 
ایـن بخـش مصـوب شـده کـه تاکنـون رقمـی 

داده نشـده اسـت.
مدیرعامـل شـرکت آب و فاضـالب شـهری 
نیازمنـد  بخـش  ایـن  گفـت:  کرمـان  اسـتان 
سـرمایه گـذار خصوصـی مـی باشـد و در ایـن 

زمینـه اقداماتـی صـورت گرفتـه اسـت.

 وضعیت قرمز آب 27 شهر استان کرمان 
خبر

اداره تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی يکی از 
مهمترين دستگاههای 
اجرايی استان است 
بـه گزارش روابـط عمومی اداره 
کل تعـاون ، کار و رفـاه اجتماعـی 
اسـتان ، اسـتاندار کرمـان در ایـن 
دیـدار بـا مهـم خواندن رسـالت و 
و  کار   ، تعـاون  اداره کل  وظایـف 
رفـاه اجتماعـی ، ابـراز امیـدواری 

کـرد در دوران مدیریـت جدیـد اسـماعیلی عملکرد ایـن اداره کل نیز در راسـتای 
خدمـت رسـانی مطلـوب به مـردم ارتقـا یابـد . علیرضا رزم حسـینی کنتـرل نرخ 
تـورم را مهمتریـن اقـدام دولـت تدبیر و امید طی دو سـال گذشـته اعـالم نمود و 
گفـت : بـا کاهـش نـرخ تورم ، ضمـن اینکـه آرامش اقتصـادی به جامعـه وارد می 
شـود ، رویکـرد کارآفرینی نیـز در جامعه نهادینه می گـردد . وی بکارگیری اصول 
مثلـث توسـعه اقتصـادی را در اجرایـی نمودن اقتصـاد مردمی و اقتصـاد مقاومتی 
بسـیار مهـم دانسـت و گفت : مجموعه مدیریت اسـتان برای رونـق ؛ بخش اقتصاد 
مردمـی تمـام تـالش خـود را بـه کار گرفته اسـت . در این دیدار مدیـر کل تعاون، 
کار و رفـاه اجتماعـی اسـتان کرمـان نیـز بـا بیـان اینکـه تمام تـالش خـود را در 
راسـتای ارتقـای شـأن و منزلـت کارگـر کرمانـی بـه کار گرفته اسـت از اسـتاندار 
کرمان خواسـت تدوین سـند توسـعه اشتغال اسـتان بر اساس افق سـال 1404 با 

محوریـت اداره کل تعـاون ، کار و رفـاه اجتماعـی تدوین شـود .

اسماعیل شکوهی 
بخشدار هور شد

عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
فرمانـداری فاریـاب مراسـم تودیع 
فاریـاب  بخشـدار هـور  معارفـه  و 
بـا حضـور امـام جمعـه ، فرمانـدار 
و مسـئولین شهرسـتان در مسجد 
برگـزار  زنجیـری  هـور  روسـتای 
گردیـد و اسـماعیل شـکوهی بـه 
عنـوان بخشـدار جدیـد منصـوب 

شـد بهـرام امیـری فرمانـدار شهرسـتان فاریـاب طـی سـخنانی ضمـن تبریک به  
اسـماعیل شـکوهی و تجلیـل از تالشـهای ابوذر امیـری گفت : همه مـا باید همت 
کنیـم بـا تعامل و همـکاری و مسـاعدت همدیگـر در بخش های مختلـف باری از 
دوش مـردم برداریـم. اگـر خدائی نا خواسـته بـه جای مودت ، دوسـتی و همکاری 
، اختـالف و کینـه تـوزی را سـرلوحه کارهایمـان قـرار دهیـم نـه تنهـا کاری از 
پیـش نخواهیـم بـرد بلکه خودمـان نیز در محضـر خداوند متعال و مردم شـرمنده 
خواهیـم شـد.  حجت االسـالم رفیعی امـام  جمعه فاریاب نیزطی سـخنانی ضمن 
قدردانی از زحمات ابوذر امیری بخشـدار سـابق ، به اسـماعیل شـکوهی بخشـدار 
جدیـد تبریـک گفـت و اظهـار داشـت : توفیـق خدمـت  رسـانی بـه مـردم یکـی 
ازالطـاف الهـی اسـت کـه نصیب مسـئوالن می شـود لـذا مـا  وظیفه داریـم برای 
شـکر گـذاری ایـن توفیق وجلـب رضایـت خداوند متعال تمـام توان خـود را برای 

خدمتـی صادقانـه بـه مـردم بـه کار گیریم.

مخالفت 
تمامی اعضاء 
شورای شهر با 
استعفای شهردار راور 
در  رحمانـی:  خبرنـگار-  راور 
حالیکـه یـک هفتـه از اسـتعفای 
شـهردار  اژدری  مالـک  مهنـدس 
گـذرد  مـی  راور  سـختکوش 
حسـن  راور  مـردم  اول  منتخـب 
توکلـی در شـورای شـهر گفت: در 

حـال حاضـر تمامـی اعضاء شـورای شـهر مخالف اسـتعفای شـهردار راور هسـتند 
امـا مهنـدس مالک اژدری شـهردار سـختکوش و مورد اعتماد مـردم راور همچنان 
مسـر بـه رفتـن مـی باشـد و اسـتعفای خـود را پـس نمـی گیـرد حسـن توکلـی 
گفـت: از آنجـا کـه در دوره هـای قبـل قبول اسـتعفای شـهردار باعث سـردرگمی 
و حیرانـی مـردم شـده بـود کـه مدتها شـهر بدون شـهردار یـا چندین سرپرسـت 
تغییـر کـرده ما هرگز چنین ریسـکی نخواهیم کـرد و مردم عزیز راور را سـردرگم 
رهـا نخواهیـم نمـود وی افـزود: بـزودی جلسـه فـوق العـاده ای بـا حضـور تمامی 
اعضـاء شـورای شـهر راور در مـورد دالیل اسـتعفاء شـهردار راور برگـزار و تصمیم 
گیری خواهد شـد شـایان ذکر اسـت در زمان تصدی شـهردار سـابق راور کارکنان 
شـهرداری راور تـا 4 مـاه حقـوق شـان پرداخت نمی شـد ایـن در حالی اسـت که 
از زمـان روی کار آمـدن مهنـدس مالـک اژدری شـهردار راور حتـی یـک روز هـم 

تأخیـر در حقـوق نداشـتند.  

ديدار  مديرکل 
بنیاد مسکن انقاب 
اسامی استان با 
شهردار کرمان

بنـا بـه گـزارش روابـط عمومی 
اسـالمی   انقـالب  مسـکن  بنیـاد 
اکبـر   علـی  مهنـدس  اسـتان 
بنیـاد  مدیـرکل  نـژاد   سـلطانی  
مسـکن انقـالب اسـالمی اسـتان با 

مهندس سـیف الهی شـهردار دیدار وگفتگو کردند در این دیدار مهندس   سـلطانی  
نـژاد گزارشـی از فعالیتهـای بنیـاد مسـکن انقالب اسـالمی اسـتان ارائه نمـود، وی 
گقت: بنیاد مسـکن انقالب اسـالمی اسـتان از ابتدای تاسـیس تاکنون بیش از 160 
هـزار واحد مسـکن روسـتایی بهسـازی ونوسـازی نموده اسـت وهمچنیـن تاکنون 
132هـزا ر واحـد مسـکونی شـهری وروسـتایی خسـارت دیـده ناشـی  از حـوادث 
طبیعی مانند سـیل  وزلزله  بازسـازی ومقاوم سـازی  نموده اسـت. مهندس سـیف 
الهی شـهردارگفت: بنیاد مسـکن انقالب اسـالمی جزء اولین  نهادهای سـازندگی و 
عمرانـی اسـت که با تفکـر حضرت امام خمینـی )ره( دو ماه پس از پیـروزی انفالب 
اسـالمی تشـکیل گردید بنیاد مسـکن یکی از نهادهای انقالبی  اسـت که فعالیتهای 
زیادی درروسـتاهها  انجام داده اسـت. شـهردار افزود جمعیت شـهر نشینی در حال 
رسـیدن به باالی 65 در صد اسـت باید 35 در صد جمعیت روسـتا نشـینی را حفظ 
کنیـم در ایـن دیدارمقـرر شـد برای حل بخشـی از مشـکل حاشـیه نشـینی شـهر 

کرمـان اقدامـات مشـترکی در خصـوص تامیـن زمیـن صـورت پذیرد.

فاريابشهردار راوربنیاد مسکنتعاون، کار و رفاه اجتماعی 
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در شماره قبل روزنامه به مسایل حادث شده در شهر کرمان از روز 25 مرداد تا روز 28 مرداد سال 1332 اشاره شد. و اینک ادامه وقایع و رویدادهای
روز 28 مرداد ماه از زبان آقای محمد صنعتی.

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

سرگرد سخایی؛ سرباز شهید نهضت ملی ایران
 بخش يازدهم

ادامـه وقایـع کودتـای 28 مـرداد 1332 ش و جریانان حادث شـده در 
کرمان

در روز 28 امـرداد ماننـد دیگـر روزهـا بـه تبلیـغ و سـخنرانی مشـغول 
بودم، سـپس بـه اتفاق مرحوم دکتـر »علی اکبر میرحسـینی وکیلی« )1( 
و »مهنـدس فرهمنـد رضوی« )2( به شـهربانی رفته و تا سـاعت 2 بعد از 

ظهر جهت هماهنگی با سـرگرد سـخایی جلسـه ای داشـتیم.
پـس از تـرک شـهربانی کرمـان بـه منـزل مراجعـه نمـودم تـا پـس از 
اسـتراحت و صرف ناهار، خودم را برای ادامه سـخنرانی و تبلیغ علیه شـاه 

و دربـار در عصـر آمـاده کنم. 
حـدود سـاعت 4 در بیـن خواب و بیـداری صدای کوبیـدن درب منزل 
مـرا متوجـه حـادث شـدن اتفاقی انداخـت. به سـرعت درب را بـاز نمودم، 
پشـت درب یکی از دوسـتانم به نام آقای »محمدحسـین ایرانمنش« )3(، 
با حالتی ترسـان، شـتاب زده و بدون سـالم، گفت: »صنعتی، زود برو و در 

جایی مخفی شـو«.  
قبـل از آن کـه از وی بپرسـم بـه چـه دلیـل و چـرا، او با عجلـه رفت و 
مـن با شـنیدن صدای یکی از همسـایگان )آقـای علی بـازرگان( که فریاد 
مـی زد: »مـرگ بر مصـدق، زنده بـاد شـاه«، متوجه تغییر اوضـاع مملکت 

شدم. 
درنـگ را جایـز ندانسـتم، بالفاصله با پوشـیدن لبـاس، از منـزل خارج 
شـدم و بـا گـذر از کنـار خنـدق قدیمـی شـهر کـه از کنـار منـزل مـا 
می گذشـت و تـا خیابـان ناصریه ادامه داشـت، خـودم را بـه دروازه گبری 

رسـاندم و در منـزل یکـی از آشـنایان مخفـی شـدم. 
با گذشـت سـاعاتی، خبرهای وحشـتناکی از اوضاع ایران و شهر کرمان 
بـه من  رسـید؛ سـاعت 4 بعـد از ظهـر رادیو تهـران به دسـت کودتاچیان 
افتـاده بـود و خبرهـای کودتـا همگـی تلـخ بودنـد. در شـهر کرمـان نیـز 
اوضـاع بـه یـک باره تغییـر کرده بـود؛ عده ای که بیشـتر آنان درجـه داران 
و اسـتوارهای ارتشـی بودنـد، بـا لبـاس شـخصی در جلـوی دفتـر حـزب 
زحمتکشـان کرمـان در مشـتاقیه تجمـع نمـوده و بـه طرف شـهربانی به 

راه افتـاده بودند. 
آنـان پس از رسـیدن به جلوی شـهربانی کرمان با تعـدادی از نیروهای 
شـهربانی درگیـر می شـوند. سـرگرد سـخایی در ابتدا جهـت جلوگیری از 
تنـش بیشـتر، بـه نیروهای شـهربانی دسـتور می دهد تـا از تیرانـدازی به 
آنـان خـودداری کننـد و از آنان نیـز می خواهد که متفرق شـوند، اما چون 
بـا فحاشـی و شـدت عمـل آنان مواجـه گردیـد و متوجه نیت آنـان مبنی 
بـر حملـه به شـهربانی شـد، بـا درک وخامـت اوضاع، از پشـت بـام حمام 
ارتـش خودش را به سـتاد لشـکر رسـانید )4( و از سـرتیپ امان پـور، امان 

خواست. 
سـرگرد سـخایی در ایـن واقعه همـان کاری را انجـام داد که خود دکتر 
مصـدق نیـز انجام داد، بدین معنـی که وقتی مصدق متوجه شـد تعدادی 
اوبـاش قصـد حملـه بـه منزلـش را دارنـد، خـود را بـه سـتاد فرماندهـی 
کودتاچیـان )باشـگاه افسـران تهران( رسـاند و از آنان خواسـت که مطابق 
قانـون بـا وی برخـورد شـود. اما متأسـفانه این خواسـته ي سـخایی مورد 
قبـول واقـع نگردیـد و بـه رغم پناه بردن به سـتاد لشـکر، امان پـور که در 

مدت ریاسـت سـخایی بر شـهربانی، محبوبیت سـرگرد و تحقیـر روزهای 
گذشـته خـود را نمی توانسـت فراموش کنـد، به ظاهـر اگر به او پنـاه داد، 
امـا هنگامـی کـه بالکن سـتاد آمد و از مردم خواسـت تا متفرق شـوند، در 
پی درخواسـت آن گروه خشـمگین که از او تقاضای اسـترداد سـخایی را 
داشـتند، با صداي بلند گفت: »سـخایی اینجا نیسـت« اما نه تنها از ورود 
آنـان بـه سـتاد جلوگیـري ننمـود، بلکـه با اشـاره دسـت به جمعیـت نیز 

رسـاند کـه وی در دفتر او پنهان شـده اسـت.
تعدادی از آنان به سـتاد وارد و پس از دسـتگیری سـرگرد سخایی، او را 

به بالکن سـتاد لشـکر آورده و از طبقه دوم به پایین سـرنگون ساختند. آن 
جمعیـت به همین بسـنده ننمودنـد و یکی از درجه داران با ماشـین جیب 
ارتشـی از روی بدن وی عبور نمود و اسـتخوان های بدن نیمه جان وی را 
خرد نمود. سـپس جنازه او را با طناب به ماشـین بسـته و از جلوی سـتاد 
ـ از خیابـان کاظمـیـ  تـا میدان مشـتاقیه بر زمین کشـانده و در آنجا نیز 
جسـد بـی جـان و خـرد شـده او را که به دلیل کشـیده شـدن بـر زمین، 
گوشـت قسـمت هایی از بدنش ریخته و پوسـت صورتش کنده شـده بود، 

از تنه درختـی آویزان کردند. 
بـه گفتـه شـاهدان و ناظریـن در میـدان مشـتاقیه، شـخصی بـه طـرز 
ناجوانمردانـه ای اقـدام بـه عملـی شـنیع کـرده و فـرد دیگری خـود را به 
بـدن مثله شـده سـخایی رسـانده و دسـت های خـود را با خون بـدن وی 

آغشـته نمـوده و رو بـه جمعیـت می گویـد: »ای مردم شـهادت بدهید که 
مـن بـا خون دشـمن اعلی حضـرت وضو سـاخته و اینـک می روم تـا نماز 

شـکر به جـا آورم«.
مـن در مخفیـگاه خود با شـنیدن خبرهایـي که از طریـق رادیو پخش 
مي گردیـد و همچنیـن اخبـار شـهر کرمـان کـه توسـط صاحب خانـه و 
دیگـران برایـم آورده می شـد، ناراحـت و اندوهگیـن بـر حـوادث روزگار 
رسـن باز و تغییـر عقیده به یک باره و نفاق بسـیاری از افـراد، تلخ ترین ایام 
زندگـی را می گذرانـدم. هنـوز برخـی اوقـات که بـه آن روزها می اندیشـم 
و بـه آن وقایـع فکـر می کنـم، بی تردیـد تلخ تریـن و محنت بارتریـن ایـام 
هشـتاد سـاله عمـرم را همـان روزهـای بعـد از کودتـای 28 امرداد سـال 

می دانـم.  1332
در ایـن روزهـا بنـده چندیـن بـار از خانـه بـه خانـه ای دیگـر رفتم، تا 
ایـن کـه 7ـ  8 روز بعـد، اعالمیـه ای از طـرف فرمانـداری نظامـی کرمان 
صـادر و از طریـق رادیـو ارتـش کـه در آن زمان بین سـاعت 8 تـا 8/30 
شـب پخـش می شـد، قرائـت گردیـد و در آن 50 نفر از مخالفین شـاه را 
احضـار کردنـد؛ نـام مـن هـم جزو همین لیسـت بـود. چنـد روز بعد نیز 
اطالعیـه ی شـماره 17 فرمانـداری نظامـی کرمـان و حومه به شـرح زیر 

منتشـر گردید:
»اطالعـات واصلـه به فرمانداری نظامی شهرسـتان کرمان حاکی اسـت 

کـه آقایـان مشـروحه پاییـن )اسـامی 51 نفر( ایـن افراد نسـبت به حزب 
منحلـه ی تـوده تمایالتـی از خود نشـان داده اند ولـی از آن جایـی که این 
موضوع کاماًل روشـن و مبرهن نیسـت و فرمانداری نظامی در برابر اجرای 
اوامـر واصلـه موظـف اسـت در ایـن مـورد بـه پیگیری خـود ادامـه دهد و 
نسـبت به تشـخیص تمایل اشـخاص، وظایف نهایی خود را از روی کمال 
صحـت و بی طرفـی انجـام داده باشـد، تقاضـا دارد کـه آقایـان در صـورت 
اطمینـان کامـل بـه اعمـال خـود و بـه منظـور رفع هـر گونه سـوءتفاهم، 
در سـاعت 16 روز سه شـنبه 28 جـاری در مسـجد جامـع حضـور بـه هم 
رسـانیده و مراتـب عـدم آلودگی خود را به اتهام منتسـبه در برابر کالم اهلل 

مجیـد بـا قید سـوگند و تعهد اثبـات نمایند«.
بـا دیـدن این اطالعیـه و از آنجایی که راضی به نگرانـی و ترس میزبان 
خـود در مخفیـگاه نبـودم، خـودم را بـه فرمانـدار نظامی معرفـی نمودم و 
پـس از بازداشـت موقت دو سـه روزه در سـاختمان حکومـت نظامی )7( ، 
بـا سـپردن کفیل موقتاً آزاد شـدم و در روز ذکر شـده به اتفـاق تعدادی از 

افـراد ذکر شـده به مسـجد جامع برده شـدیم )8(.
در مسـجد جامـع متـن ندامـت نامـه ای از طـرف مـا توسـط یکـی از 
روحانیـونـ  مرحـوم حجت االسـالم لبیبـیـ  خوانـده شـد و سـپس هـر 
کـدام از مـا بـا اعالم برائـت از حزب توده و بوسـیدن قرآن و کیسـه ای که 

محتـوی خـاک وطـن بود، بخشـیده شـدیم.

پی نوشت:

)1( ـ »متولـد 1271 ش. فرزنـد میـرزا لطفعلی خـان، از ناحیـه پـدر بـه خانـدان اسـفندیاری 
کرمـان )محمـد اسـماعیل خان وکیل الملـک، حاکـم کرمـان 1277 ـ 1284 ق.( و از ناحیـه مادر 
بـه سـادات میرحسـینی )میـرزا حسـین رائیني، حاکـم کرمـان ........... ق.( منسـوب بود. وي پس 
از انجـام تحصیـالت ابتدایـي در کرمـان، جهـت ادامـه تحصیـل بـه آلمان مسـافرت نمـود و پس 
از اخـذ تخصـص جراحـی زنـان و زایمـان از آنجـا و مدتـي طبابـت در بیمارسـتان هاي اینـدروف 
و بادمیـک هامبـورگ، بـه ایـران بازگشـت و بـه رغـم اصـرار مسـئولین جهـت اقامـت در تهـران 
و یـا قبـول مسـئولیت بیمارسـتان مشـهد، بـه عنـوان اولیـن پزشـک تحصیل کـرده و متخصـص 
بـه کرمـان بازگشـت و توانسـت بـا پیگیـری زیـاد، موجبـات سـاخت اولیـن بیمارسـتان دولتـي 

)بیمارسـتان شـاه ـ شـهید باهنـر( را فراهـم آورد. ایشـان عـالوه بـر ریاسـت بهـداري کرمـان، 
ریاسـت ایـن بیمارسـتان را نیـز عهـده دار گردیـد و سـال ها در این عرصه منشـأ خدماتي شـایان 
بـود. دکتـر وکیلـی عـالوه بـر فعالیـت پزشـکی، در امور سیاسـی نیـز فعالیت داشـت و در جریان 
کودتـای 28 مـرداد 1332، بـه دلیـل حمایـت از دکتـر مصـدق، منـزل وی مـورد غـارت قـرار 
گرفـت ...«. برگرفتـه از: نیک پـور، مجیـد؛ غفـاري، علیرضـا: پیشـینه پزشـکی کرمـان، ص 33 و 
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)2( ـ وی رییس اداره کار کرمان و از طرف داران مهندس سید احمد رضوی بود )محمد صنعتی(.

)3( ـ وی از کارمندان رکن 2 ارتش بود )محمد صنعتی(.
)4( ـ شـهربانی کرمـان در آن زمـان در جـوار سـتاد ارتـش قرار داشـت و این خیابان چون بن بسـت 

بـود، تنهـا راه ارتباطی با سـتاد لشـکر، عبور از پشـت بـام بود )محمـد صنعتی(.

)5(ـ  قبر سـرگرد سـید سـخایی در قبرسـتان »سید حسـین« شهر کرمان اسـت و تا قبل از پیروزی 
انقـالب اسـالمی، تنهـا بـر سـنگ قبـر او نوشـته شـده بـود: سـید محمـود سـخایی. پـس از انقالب، 
سـنگ دیگری بر قبر او گذاشـته شـد، با این عبارات: »مقبره سـرگرد سـید محمود سـخایی، سـرباز 
شـهید نهضـت ملـی ایـران، رییس شـهربانی منتخب دکتـر مصدق در اسـتان کرمان کـه در کودتای 
خائنانـه 28مـرداد 1332 بـه دسـت عمـال جنایتکار شـاه به شـهادت رسـید. روحش شـاد و روانش 

گرامـی باد« )محمـد صنعتی(.
)6( ـ نام بنده در ردیف سمت چپ )نفر دوم( آمده است )محمد صنعتی(.

)7( ـ ساختمان حکومت نظامی در ساختمان سابق شهرداری جنب شهربانی کرمان واقع بود.
)8( ـ تعـدادی نیـز بـه دلیـل تـرس از مجـازات، متـواری و سـال ها مخفیانـه زندگی کردنـد )محمد 

. صنعتی(

سـردبیر: مطالـب ایـن صفحـه روایتی اختصاصی اسـت از آنچـه در روزهـای پیش و پـس از کودتای 28 مـرداد در 
کرمـان رخ داد، ایـن مطالـب بـرای اولیـن بـار و بـه طور کامـال اختصاصی در پیام ما منتشـر می شـود و خوانـدن آن را 

بـه همـه محققین و عالقمنـدان رویـداد تاریخی توصیه می شـود.
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سامت

ويتامین »آ«
ضامن ديدن چشم ها

شـبکیه چشـم از سـلول هایی ویژه به شـکل مخروطی 
و اسـتوانه ای تشـکیل شـده اسـت. این سـلول ها نور را در 
قالـب واکنـش عصبـی منتقـل می کننـد و مغـز تصاویر را 
از آنهـا می گیـرد. سـلول های مخروطـی )مـورد اسـتفاده 
بـرای دیـد در روز( و اسـتوانه ای )مـورد اسـتفاده برای دید 
در شـب( بـرای عملکـرد مناسـب خود بـه ویتامیـن آ نیاز 
دارنـد. بنابرایـن ویتامیـن آ بـرای بینایـی روزانـه و شـبانه 
ضـروری اسـت. مهم تریـن عملکـرد ایـن ویتامیـن تطابق 
مناسـب چشـم با تاریکـی و همچنیـن تر کـردن آن برای 

جلوگیری از خشـکی چشـمی اسـت.
 خشکی چشم ها و آب مروارید

کمبـود ویتامیـن آ ممکـن اسـت باعـث بـروز برخـی 
عالئـم و بیماری هایـی ماننـد کاهـش تیزبینـی و خشـکی 
صـورت  در  کـه  عوارضـی  از  دیگـر  یکـی  شـود.  چشـم 
کمبـود ویتامیـن آ ممکـن اسـت ظاهر شـود، دژنراسـیون 
ماکوالسـت که بخـش مرکزی شـبکیه را تحـت تاثیر قرار 

می دهـد.
خوراکی های حاوی ویتامین آ

بـرای تامیـن ویتامیـن آ مورد نیاز بـدن و به طور خاص 
چشـم ها از تخم مـرغ )ویتامیـن آ بیشـتر در زرده تخم مرغ 
وجـود دارد( شـروع کنید و آن را مرتـب بخورید. جگر گاو 
یـا گوسـفند، کـره، گوشـت، ماهـی، هویـج، گوجه فرنگی، 
زردآلـو، اسـفناج، کدوتنبـل، کاهـو، فلفـل و خربـزه نیـز 

حـاوی مقادیـر قابل توجهـی از ویتامین آ هسـتند.
بتاکاروتن، پیشروی ویتامین آ

بتاکاروتـن نقـش مهمـی در بینایـی و تقویـت آن دارد، 
زیـرا این آنتی اکسـیدان پیشـرو و در واقـع مکمل ویتامین 

است. آ 
میوه جات و سبزی های رنگی بخورید!

کاروتینوئیدهـا کـه بتاکاروتن بخشـی از آنویتامین »آ« 
ضامن دیدن چشـم ها  اسـت، رنگدانه هایی زرد یا نارنجی 
هسـتند کـه بـه میوه هـا و سـبزیجات رنـگ می دهنـد. 
بنابرایـن  سـعی کنیـد تا حـد ممکـن خوراکی هـای رنگی 
بخوریـد. برخـی از مهم تریـن میوه هـا و سـبزیجات حاوی 
بتاکاروتن عبارتند از: هویج، زردآلو، سـیب زمینی شـیرین، 
انبـه، گوجه فرنگی، اسـفناج، جعفری، کلـم بروکلی و غیره.

جلوگیری از اکسیداسیون عدسی و قرنیه
ویتامین ث، آنتی اکسـیدان دیگری اسـت کـه به مبارزه 
بـا رادیکال هـا کمک می کند. ایـن رادیکال هـای آزاد عامل 
پیر شـدن سـلول ها هسـتند. ویتامین ث از قرنیه و عدسـی 
چشـم در برابـر اکسیداسـیون محافظـت و در پیشـگیری 
از بـروز آب مرواریـد نقـش دارد. بایـد یـادآور شـد که روی 
و ویتامیـن ای نیـز آنتی اکسـیدان های توانمنـد و مفیـدی 

بـرای سـلول های چشـمی بـه شـمار می روند.
مرکبات سرشار از ویتامین ث

مرکبـات بـه میـزان قابل توجهـی حـاوی ویتامیـن ث 
هسـتند. کیوی نمونه سـخاوتمندی از این مجموعه اسـت. 
عـالوه بـر مرکبـات، سـبزیجات بـرگ دار سـبز )جعفـری، 

اسـفناج و غیـره( و کلـم هـا نیـز ویتامیـن ث دارند.
پیشگیری از ابتال به آب مروارید

ماکـوال، بخـش مرکزی شـبکیه و دیدن جزئیات اسـت. 
رانندگـی،  نوشـتن،  خوانـدن،  بـرای  بخـش  ایـن  وجـود 
تشـخیص چهره هـا و مواردی از این دسـت ضـرورت دارد. 
ایـن ناحیـه سرشـار از رنگدانه هـای لوتئیـن و زآگزانتیـن 
اسـت کـه از ماکـوال در مقابـل اشـعه های نـور محافظـت 
 و عملکـرد رادیکال هـای آزاد را خنثـی می کنـد. ایـن دو 
رنگدانـه در پیشـگیری از بـروز آب مرواریـد و دژنراسـیون 

ماکوال سـهیم هسـتند.
میوه ها و سبزیجات زرد، نارنجی و سبز

لوتئیـن و زآگزانتیـن نیـز آنتی اکسـیدان هایی هسـتند 
بنابرایـن  دارنـد.  تعلـق  کاروتنوئیدهـا  خانـواده  بـه  کـه 
می تـوان دو آنتی اکسـیدان مذکـور را بـه طـور طبیعـی و 
در میوه هـا و سـبزیجات زرد یـا نارنجی )هویـج، کدوتنبل، 
ذرت، فلفـل، مرکبات و غیره( و سـبز )اسـفناج، کلم و…( 

فت. یا
امگا3، محافظ شبکیه

امـگا3، ایـن اسـیدهای چـرب چندحلقـه ای غیر اشـباع 
کـه بیشـتر به واسـطه منافع شـان بـرای دسـتگاه قلبـی ـ 
عروقی شـناخته می شـوند، سـازنده های غشـای سـلولی و 
سـلول های عصبـی نیز هسـتند. از سـوی دیگر، غشـاهای 
سـلولی و سـلول های عصبـی بـه وفـور در شـبکیه وجـود 
دارنـد. بنابرایـن امـگا3 در آبرسـانی مناسـب بـه چشـم و 
پیشـگیری از خشک شـدن آن و همچنیـن جلوگیـری از 
بـروز دژنراسـیون ماکـوال نقـش دارند. بـرای تامیـن امگا3 
بـدن، دو تـا سـه بـار در هفتـه ماهـی بخوریـد. ماهی های 
چـرب )ماننـد ماهـی آزاد، شـاه ماهـی، سـاردین  و ماهـی 
از  می توانیـد  ضمنـا  دارنـد.  قـرار  اولویـت  در  خـال دار( 
روغن هـای گیاهـی حاوی امـگا3 )کلزا، گـردو و کتان( نیز 

کنید. اسـتفاده 
توجه به چربی های اشباع و ترانس

چربی هـای اشـباع که چربی هـای بد خوانده می شـوند، 
عکـس تاثیر امـگا3 را دارند. زیـاده روی در مصرف چربی ها 
بـرای قلـب و عروق مضر اسـت، اما برای بسـیاری از عروق  
ریـزی کـه چشـم ها و بـه طـور خـاص شـبکیه را مرطوب 
می کننـد، مفید نـد. بنابرایـن مصـرف روغن هـای سرشـار 
آفتابگـردان، گوشـت های قرمـز،  امـگا6 ماننـد روغـن  از 
ایـن  خوراکی هـای  و  صنعتـی  فرآورده هـای  چیپـس، 

چنینـی بایـد محدود شـوند.
نزدیک بینی با کمبود ویتامین د

کمبـود ویتامیـن د از عواملـی اسـت کـه باعـث بـروز 
و  تغذیـه  می شـود.  ماکـوال  دژنراسـیون  و  نزدیک بینـی 
خوراکی هـای روزانـه نمی تواننـد نیـاز بـدن بـه ویتامیـن

D را تامیـن کننـد؛ حتـی روغن هـای ماهی، جگـر و زرده 
تخم مـرغ نیـز حـاوی میـزان اندکـی ویتامیـن د هسـتند. 
ویتامیـن د در اصـل به واسـطه تابـش اشـعه فرابنفـش بـر 
پوسـت تولیـد می شـود. بنابراین بـرای اجتنـاب از کمبود 
ویتامیـن د، 15 دقیقـه از روز را در معـرض مسـتقیم نـور 
خورشـید قـرار بگیریـد. کودکان تـان را نیـز بـرای بـازی و 

گـردش در زیـر نـور آفتـاب از خانـه بـه بیـرون ببرید.

چرا خانم های ایرانی بیشترین 
عمل زیبایی را دارند؟

مسـئله اي کـه در این پژوهش بررسـی می کنیم ذهنیت 
زنـان به منزله کنشـگرانی اسـت کـه به انجـام جراحی هاي 
زیبایـی گرایـش دارنـد. تغییـر الگوهـاي فرهنگی و سـبک 
زندگـی و تأثیـر آن بـر بـدن افـراد در جامعـه، بـا توجـه 
بـه جایـگاه ایـران بـه لحـاظ آمـاري در جهـان در زمینـه 
ایـن جراحی هـا و اسـتقبال گسـترده اي کـه زنـان از ایـن 
جراحی هـا دارنـد، ایجـاب می کنـد کـه بـه تحلیـل علـل و 
انگیـزه گرایـش زنـان بـه جراحی هـاي زیبایی توجه شـود.

امـروزه، جراحی هـاي زیبایـی یکـی از شـایع ترین اعمال 
جراحـی در سـطح جهـان اسـت و میـزان متقاضیـان آن، 
روزبـه روز افزایـش می یابـد. به  طوریکـه  در سـال 2000 در 
آمریـکا، تعـداد افرادی کـه تحت عمل جراحـی زیبایی قرار 
گرفتنـد، حـدود 1.3 میلیـون نفـر بوده انـد که در مقایسـه 
بـا سـال های 1992، حـدود 198 درصـد افزایـش نشـان 
بـا جمعیـت 300  می دهـد. در سـال 2006 در آمریـکا، 
میلیـون نفـري، 10 میلیـون جراحـی زیبایـی انجام شـده 
اسـت. ایـن آمـاري اسـت کـه انجمـن جراحان پالسـتیک 
آمریـکا ارایـه  داده اسـت. در ایـران، جراحـی زیبایـی بینـی 
از اواخـر دهـه 60، شـتاب روزافزونـی گرفـت کـه عمـده 
مشـتریان آن را زنان تشـکیل می دادند؛ البته در سـال هاي 
اخیـر، مـردان نیـز در زمـره افراد خواسـتار جراحـی زیبایی 
بینـی قـرار گرفته انـد.  طبـق آمـار اعالم شـده، ایـران یکی 
از کشـورهایی اسـت کـه فراوان تریـن تعداد عمـل جراحی 
بینـی در جهـان را دارد. ایـن آمـار را انجمـن تحقیقـات 
راینولـوژي )جراحـان بینی( ایران اعالم کرده و گفته اسـت: 
»میـزان جراحی هـاي زیبایـی بینـی در ایـران، هفـت برابر 
آمریکاسـت.« براسـاس ایـن گـزارش، طبـق آمـار انجمـن 
تحقیقـات راینولـوژي )جراحان بینـی( ایران، سـاالنه بیش 
از 80 هـزار مـورد جراحـی زیبایـی بینی در کشـور صورت 

می گیـرد. 
انگیزه زنان از گرایش به جراحی هاي زیبایی

را  زیبایـی  جراحی هـاي  بـه  گرایـش  از  زنـان  انگیـزه 
و  شـخصی  انگیزه هـاي  کلـی  دسـته  دو  بـه  می تـوان 
انگیزه هـاي  کـرد.  طبقه بنـدي  فراشـخصی  انگیزه هـاي 

شـخصی در سـطح تحلیلـی خـرد، طبقه بنـدي می شـود و 
انگیزه هـاي فراشـخصی بر حسـب موقعیت و شـرایطی که 
افـراد در آن قـرار می گیرنـد، بـه دو سـطح تحلیلـی میانـی 
و کالن طبقه بنـدي می شـوند. در سـطح میانـی، خانـواده و 
شـرایط خانوادگـی و در سـطح کالن، شـرایط اجتماعی در 
حکم منشـأ ایجاد انگیزه بـراي انجام جراحـی زیبایی، مؤثر 

واقـع می شـوند کـه برحسـب موقعیـت، متفاوت انـد.
کسب اعتمادبه نفس و جسارت صحبت کردن

در انگیزه هـاي شـخصی، کـه بـه نوعـی بـه خـود فـرد 
عنـوان  متعـددي  دالیـل  مصاحبه شـوندگان  برمی گـردد، 
کرده انـد. عـده اي مهم تریـن انگیـزه انجـام عمـل را زیبایی 
دانسـته اند.  کسـب اعتمـاد بـه  نفـس، تغییر و تنـوع  طلبی 
و برتري جویـی، از دیگـر انگیزه هـاي فـردي بـراي انجـام 
عمـل زیبایی اسـت. برخی معتقـد بودند که بـا انجام عمل 
زیبایـی، اعتمادبه نفـس باالیـی کسـب کرده اند و جسـارت 
صحبت کـردن یافته اند و در روابط  اجتماعـی آن ها و ارتباط 
بـا جنـس مخالـف تأثیر زیـادی گذاشـته اسـت.  دختر 28 
سـاله اي می گفـت: آدمـی  نیسـتم کـه بگـم قیافـه درب و 
داغونـی دارم، نمی تونـم تـو اجتماع سـرم رو بـاال بگیرم، نه 
ایـن جوري نیسـتم. من یه کـم خودخواه هسـتم و می خوام 
بهتریـن باشـم و بـراي این که بهترین باشـم، می خـوام این 

عمـل رو انجـام بدم.
انگیزه هاي فراشخصی

انگیزه هاي فراشـخصی برحسـب موقعیت هایـی که افراد 
در آن قـرار دارنـد متفاوت انـد؛ می توانـد برآمـده از فشـار 
ناشـی از خانـواده یـا جریان هـاي اجتماعـی همـراه بـا موج 
و التهابـی باشـد کـه برآمـده از گروه هاي دوسـتی یا فشـار 

محیـط کار یـا محیط دانشـگاه و... اسـت.
الگوهاي رفتاري تحقیرآمیز در خانواده 

در سـطح خانوادگـی، فشـار خانـواده بـه منزلـه منشـأ 
ایجـاد انگیـزه بـراي انجام عمل زیبایی مطرح شـده اسـت؛ 
چنان کـه دختـر 24 سـاله اي می گوید: تـو خانواده مـا، اون 
چیـزي کـه مامانم می گن همه طبیعیـن و نرمال، ولی یکی 
دو مـورد، منـو یکـی از خواهرام این شـکلی نیسـتیم. مثاًل 

می گـن ما از بقیه اعضاي صورت مشـکلی نداریـم، ولی اگه 
دماغمـون عمل بشـه، بهتره. خوب، من نظـر خانواده خیلی 
بـرام مهمـه. چیزیـه کـه فکـر می کنـم دوسـتانه دارن بهم 
می گـن، اگه عمل بشـه بهتره. الگوهاي رفتـاري تحقیرآمیز 
در خانواده، از عواملی اسـت که منشـأ ایجاد انگیـزه در افراد 
بـراي انجـام عمـل زیبایی بوده اسـت. ایـن نوع رفتارهـا، از 
دوران کودکـی در خانواده هـا بـوده و تـا دوران بزرگ سـالی 
نیـز ادامه داشـته اسـت و زمینـه نارضایتی فـرد از بدنش را 
فراهـم کرده اسـت. دختر 26 سـاله اي می گویـد: مهم ترین 
دلیلـی کـه می خواسـتم بینیـم رو عمـل کنـم، اطرافیـان 
بـودن؛ خواهـرم، بـرادرم. حـاال نمی گفتن بینیت زشـته ها، 
ولـی دیـدي یه چیزي رو از یکی دسـت می گیري، مسـخره 
می کنـی، اونـا بینـی منـو دسـت گرفته بـودن. ایـن باعـث 
می شـه آدم یـه ضعفـی داشـته باشـه رو بینیـش. شـاید 
بینیـش خیلـی خوشـگل باشـه ها، ولـی قبـول دارین چند 
نفـر هی بهـت بگن که بینیت این شـکلیه، اصـاًل دیگه این 

ملکـه ذهنت می شـه کـه بینیت این شـکلیه.
رقابت، چشم وهم چشمی و حسادت

رقابـت، چشـم  و   مصاحبه شـوندگان،  از  برخـی  بـراي 
فامیـل،  و  خانـواده  در  مقایسـه  حسـادت،  هم چشـمی، 

اسـت.  خانوادگـی  سـطح  در  فراشـخصی  انگیزه هـاي 
مـن  زن دایـی  می گفـت:  چنیـن  سـاله   27 دختـري 
خـودش می دونه که قشـنگ نیسـت، ولی جنبه هـاي دیگه 
زندگیـش رو بـه رخ می کشـه. ایـن بـه رخ کشیدن هاشـون 
یـه جـور تحقیرکـردن دیگرانـه و تـو وقتـی بیـن همچین 
آدم هایـی قـرار می گیـري، ناخـودآگاه تشـویق می شـی که 
تـو همـه جنبه هاي زندگیـت، که یکیش ظاهر و قیافسـت، 
از اونـا سـر باشـی؛ حتـی اگـه اونـا از نظـر قیافـه از تو سـر 

نباشـن، در واقعیت.
فرهنگ جامعه ایجاب می کند!

فرهنـگ جامعـه از دیگـر انگیزه هـاي فراشـخصی بـراي 
انجام عمل زیبایی اسـت. دختر 27 سـاله اي می گوید: دلیل 
خیلـی مهم تـري کـه باعث شـد مـن تصمیم بگیـرم بینیم 
رو عمـل کنـم، فرهنگیـه کـه تـوش دارم زندگـی می کنم. 
مـن دارم بیـن مردمـی  زندگـی می کنـم کـه عقلشـون بـه 
چشمشـونه. این مسـئله، یعنـی زندگی توي ایـن فرهنگ، 
خیلـی داره مـن رو اذیـت می کنـه، ایـن فرهنگـی کـه دارم 
تـوش زندگـی می کنـم روي زندگی من مسـلطه. به خاطر 
همیـن خیلـی دوسـت دارم جـوري زندگی کنم کـه کم تر 
از طـرف ایـن فرهنـگ و این شـرایط و این مردمی کـه دارم 

بینشـون زندگـی می کنـم آزار و اذیـت ببینم. 
باالبردن پرستیژ اجتماعی با عمل بینی

در سـطح شـرایط اجتماعـی، انگیزه هـاي غیرشـخصی، 
شـامل عوامل متعـددي اسـت. برخی ازمصاحبه شـوندگان، 
جراحـی زیبایـی را به منزلـه نمادي براي باالتر نشـان دادن 
موقعیـت اجتماعی می دانسـتند و هدف از انجـام این عمل 
را باالبردن پرسـتیژ اجتماعی خود بیـان کرده اند. دختر 25 
سـاله ای می گوید: واقعاً تو جامعه ما، ایـن کار کالس داره. یه 

دماغ بزرگ تو صورتت باشـه، یه جورایی نشـانه پایین بودن 
کالسـه، مخصوصـاً تـو تهـران که من حـاال دیگه بایـد بیام 
تهـران و ایـن جـا زندگی کنـم، این جا هم دیگه بدتـره، اگه 

یـه زن مثالً بینی بزرگی داشـته باشـه.
باالرفتن شانس ازدواج و اشتغال

 تـالش برای دسـتیابی به فرصت هـاي اجتماعی از دیگر 
انگیزه هـاي مصاحبه شـوندگان بـراي انجام جراحـی زیبایی 
مهم تریـن  از  موفقیـت  کسـب  و  اشـتغال  ازدواج،  اسـت. 
فرصت هایـی اسـت کـه دختـران در جامعـه درپـی کسـب 
آن اند و جراحی زیبایی شـانس آن ها را در به دسـت آوردن 
ایـن موقعیت هـا بـاال می برد. عـده اي بر این باورنـد چون در 
جامعـه مـا دختران انتخاب می شـوند، بنابرایـن از هر جهت 
بایـد بی عیب و نقـص باشـند تـا بتوانند فـرد ایده آل خـود را 

پیـدا کنند. 
دختـر دانشـجوي 24 سـاله ای می گویـد: ما ایـن طوري 
نیسـتیم کـه دختـرا برن به کسـی پیشـنهاد بـدن. پس تو 
بایـد بمونـی از همـه نظـر یـه کیس ایـده آل باشـی تـا اونا 
بیـان، خـوب تـو همیـن مـورد، تو اگـه از نظـر ظاهـر ایراد 
داشـته باشـی، شـاید بهـت بگـم 90 درصـد کیس هـا جلو 
نمیـان؛ مخصوصـاً کـه همـه مردها هـم ظاهرگرا هسـتن.

از دست دادن موقعیت ازدواج
ناکامـی  و ازدسـت دادن موقعیت ها هـم از جمله دالیلی 
اسـت کـه مصاحبه شـوندگان منشـأ ایجـاد انگیـزه بـراي 
انجـام عمل زیبایی عنـوان کرده اند. عده اي از پاسـخگویان، 
ازدسـت دادن موقعیت ازدواج در خواسـتگاري هاي سنتی را 
یکـی از ایـن دالیـل معرفـی کرده اند. آن ها معتقدنـد که در 
خواسـتگاري هاي سـنتی به علت این کـه در اولین برخورد، 
قیافه تأثیر بیشـتري دارد و حتی موجب قضاوت شـخصیت 
افـراد از سـوي فرد مقابل می شـود، اصلی تریـن انگیزه انجام 
عمـل زیبایـی را همین مسـئله عنـوان کرده انـد.  دختر 28 
سـاله اي می گویـد: یـه مـوردي پیش اومـده بـود، مـن نـه 
ایشـونو دیـده بـودم و نـه خانـواده ایشـون منو دیـده بودن؛ 
معرفـی شـده بودن. واسـطه اي کـه اینو فرسـتاده بود گفته 
بـود که به خاطـر قیافم، مادرشـون یه کم مخالفـت کردن. 
بعد دیگه اینو که شـنیدم راستشـو بخواي مصمم تر شـدم. 

ذهنیت کنشگران درباره بدن و زیبایی
تصویـر ذهنـی اي کـه هر فـرد از بـدن خـود دارد، یعنی 
داشـتن احسـاس رضایـت یـا نارضایتـی از ظاهـر، می تواند 
تحت تأثیـر عوامل فردي در سـطح خرد یـا عوامل فرهنگی، 

اجتماعی در سـطح کالن شـکل بگیرد.
در سـطح فردي، برخـی از مصاحبه شـوندگان نارضایتی 
از بـدن را جنبـه اي روانـی می دانسـتند. خانـم 30 سـاله اي 
می گویـد: ایـن کـه خـودت فکر می کنـی که یه چیـزي رو 
دوسـت نداري؛ مـن خـودم تعریفـم از جراحی زیبایـی اینه. 
مثـاًل می گـن اون چیـزي کـه باهاش آفریده شـدي شـاید 
بهتریـن حالـت بـوده، امـا از نظـر روانـی خـودت احسـاس 
می کنـی دوسـت داري که یه جـور دیگه باشـه. فکر می کنی 

اگـر یـه جـور دیگه باشـه بهتره.

نویسـنده ،  شـاعر،  صّفـارزاده  طاهـره  دکتـر 
محقـق و مترجـم در 27 آبان 1315 در سـیرجان 
در خانـواده اي متوسـط کـه پیشـینه اي عرفانـي 
و  تجویـد  سـالگي   6 در  شـد.  متولـد  داشـتند 
قرائـت و حفـظ قـرآن را در مکتب محـل آموخت . 
کرمـان  در  را  متوسـطه  و  ابتدایـي  تحصیـالت 

گذرانیـد. 
وی نخسـتین شـعر را در 13 سـالگي سرود که 
نقـش روزنامه دیواري مدرسـه شـد. اولیـن جایزه 
شـعر را کـه یـک جلـد دیـوان جامي بود در سـال 
چهـارم دبیرسـتان بـه پیشـنهاد دکتـر باسـتاني 
پاریزي کـه آن زمان از دبیران دبیرسـتان بهمنیار 
بـود، از رئیـس آمـوزش و پـرورش اسـتان دریافت 

کرد. 
صّفـارزاده  طاهـره  شـهرت  ایـران  ملـت  نـزد 
بـا شـعر »کـودک قـرن » پدیـد آمـد. در امتحـان 
و  زبـان  حقـوق ،  رشـته هاي  در  دانشـگاه  ورودي 
ادبیـات فارسـي، و زبـان و ادبیات انگلیسـي قبول 
شـد و چـون تردیـد در انتخاب داشـت خانواده اش 

بـه اسـتخاره رجـوع کردنـد و در نتیجـه در زبان و 
ادبیـات انگلیسـي لیسـانس گرفت .  

آمـوزش  پایه گـذار  صّفـارزاده  طاهـره  دکتـر 
برگزارکننـده  و  علـم  یـک  عنـوان  بـه  ترجمـه 
نخسـتین »نقـد عملي ترجمـه » در دانشـگاههاي 
ایران محسـوب مي شـود. اگرچـه سـابقه برگردان 
آثـار ادبـي و مذهبـي به 200 سـال قبـل از میالد 
اوایـل سـالهاي 1960،  تـا  امـا  مسـیح مي رسـد 
ترجمـه ، حرفـه اي ذوقي و غیر آکادمیک به شـمار 
مي رفـت و تدریـس آن بـه برنامه هـاي آموزشـي 
دانشـگاههاي مغرب زمین راه نیافته بود. دانشـگاه 
آیـوا بنـا بـه درخواسـت شـاعران و نویسـندگان 
کـه  بـود  مرکـزي  اولیـن  نویسـندگي «،  »کارگاه 
آموزشـي  برنامـه  در  درس  ایـن  گنجانـدن  بـه 

رشـته هاي زبـان و ادبیـات اقـدام ورزیـد. 
طاهـره صّفـارزاده در زمینـه شـعر و شـاعري 
نیـز بـه دلیـل مطالعـات و تحقیقـات ادبـي بـه 
معرفـي زبـان و سـبک جدیدي از شـعر بـا عنوان 
شـعر »طنیـن » توفیـق یافـت کـه در آغاز بسـیار 

طنـز  و  مقاومـت  شـعر  زیـرا  شـد  بحث برانگیـز 
نبـود.  حکومت پسـند  سیاسـي ، 

دکتـر صّفـارزاده تئوریهـا و فکرهـاي ارزنده اي 
نقـد ترجمـه و »ترجمـه  ادبـي ،  نقـد  در زمینـه 
تخّصصـي » بـه جامعه ادبـي و علمي عرضـه کرده 
اسـت . تئـوري »ترجمـه تخصصـي » کـه تأثیر آن 
توفیـق در آموختـن رشـته هاي مختلـف علمـي 
بـه سـبب تمرکـز ذهـن بـر روي واژگان تخصصي 
اسـت ، به تأییـد متخصصان مغز و اعصاب رسـیده 

ست .  ا
در »فسـتیوال بین المللـي داکا« در سـال 67 
وي بـه عنـوان یکـي از 5 عضـو بنیانگـذار کمیتـه 
ترجمه آسـیا برگزیده شـد.رئیس فسـتیوال درباره 
ایـن انتخـاب گفت : »مـا معتقدیم که یـک نفر در 
ایـن سـر دنیـا از علم ترجمـه حـرف زده و اصولي 
عرضـه کـرده و آن یک نفر خانم طاهـره صّفارزاده 

است .« 
دکتـر طاهـره صّفـارزاده در مـاه مـارس 2006 
همزمان با برپائي جشـن روز جهاني زن ، از سـوي 

سـازمان نویسـندگان آفریقـا و آسـیا بـه عنـوان 
شـاعر مبـارز و زن نخبـه و دانشـمند مسـلمان 

شـد.  برگزیده 
در بخشـی از نامـه ایـن سـازمان آمـده اسـت: 
»از آنجـا کـه دکتـر طاهـره صفـارزاده ـ شـاعر و 
نویسـنده برجسـته ایرانی ـ مبارزی بزرگ و نمونه 
واالی یـک زن دانشـمند و افتخارآفریـن مسـلمان 

اسـت، ایـن سـازمان ایشـان را بـه پـاس سـابقه 
طوالنـی مبـارزه و کوششـهای علمی گسـترده به 
عنـوان شـخصیت برگزیـده سـال جـاری انتخـاب 

اسـت.« کرده 
طاهـره صفارزاده شـاعر و اسـتاد دانشـگاه پس 
از یک دوره بیماری در بیمارسـتان ایرانمهر تهران 

در سن 72 سـالگی درگذشت.

مهر بانويی برای تمام فصول
يادبود

تفکیک جنسیتی 
در صدا و سیما 
شايعه است

رادیـو  عمومـی  روابـط  مدیـر 
گفـت: مگـر صدا و سـیما مدرسـه 
اسـت که در آن تفکیک جنسـیتی 
شـود. بـه نقل از فـرارو، علـی اکبر 
خدابخـش ابالغ بخشـنامه تفکیک 
جنسـیتی و اجـرای آن در شـبکه 
هـای رادیویی را به شـدت تکذیب 

کـرد. وی افـزود: برخـی از خبرگزاری ها و سـایت هـا نیز بدون اینکـه تائیدیه و یا 
تکذیبیـه ایـن خبـر را جویا شـوند آن را منتشـر کردند و نمی دانم کـه چه هدفی 
از انتشـار آن داشـته اند. ایشـان با اشـاره به اینکه تفکیک جنسـیتی در بسـیاری 
از نهادهـا و سـازمان هـا معنـا نـدارد و تولیـد برنامه در رسـانه با حضـور زن و مرد 
صـورت مـی گیـرد گفت: اگر اندکی با برنامه سـازی در صدا و سـیما آشـنا باشـید 
متوجـه خواهید شـد کـه طرح موضوع تفکیک جنسـیتی در صداوسـیما نشـدنی 
اسـت.  خدابخـش ادامـه داد: البتـه ایـن مطلـب نیـز مورد تایید اسـت کـه بعضی 
از برنامـه هـای صداوسـیما در ایـام تعطیالت و بعضی مناسـبت ها بیشـتر از وجود 
آقایـان بهـره مـی برد چراکـه طبیعتا گاهـی برنامه هایی وجـود دارد کـه خانم ها 
نمـی تواننـد تـا دیروقـت در سـازمان حضـور یابنـد و با توجـه به محدودیـت ها و 
دیگـر مسـئولیت هـای خانم هـا مالحظاتی دربـاره آن ها رعایت می شـود که این 

موضـوع تنهـا محدود به سـازمان صدا و سـیما نیسـت. 
 

پیشنهاد تأسیس 
صندوق »حمايت از 
کارآفرينی زنان« به دولت

نماینـده دولـت در اتـاق بازرگانی 
از ارائـه پیشـنهاد تاسـیس صنـدوق 
بـه  زنـان«  از کارآفرینـی  »حمایـت 
دولـت خبـر داد. بـه نقـل از ایسـنا، 
سـهیال جلودارزاده درباره اولویت های 
اصلـی اتاق بازرگانی در حوزه مسـائل 
و مشـکالت زنان گفت: برنامه ششـم 

توسـعه مـی تواند زمینـه مطلوبی را برای ایجاد تسـهیالت به زنـان کارآفرین فراهم کند 
لذا پیشـنهاد تاسـیس صندوق »حمایت از کار آفرینی زنان« در برنامه ششـم توسـعه به 
دولـت داده شـده و امیدواریـم مجموعه برنامه هایی که در این زمینه به دولت پیشـنهاد 
کـرده ایـم در برنامـه ششـم مورد اسـتفاده قـرار گیـرد.  وی ادامـه داد: اتـاق بازرگانی به 
عنـوان پارلمـان بخـش صنعـت، معـدن و تجـارت مطـرح اسـت و اعضای مختلـف اتاق 
مـی تواننـد در تدویـن سیاسـت هـای کالن و اجرای سیاسـت های جزئی تـر تاثیر گذار 
باشـند؛ بنابرایـن اگـر 15 عضو زن کـه امروز در اتـاق بازرگانی حضـور دارند تالش کنند 
و بـا یکدیگـر هماهنگی داشـته باشـند مـی تواننـد در همه مسـیرها تاثیر گذار باشـند. 
مشـاور وزیـر صنعـت، معـدن و تجارت گفـت: در حال حاضـر اعضای زن در کمیسـیون 
هـای مختلـف اتاق بازرگانی تقسـیم شـده اند تـا بتوانند ایـن اثرگذاری را جنبه رسـمی 
دهنـد. جلـودارزاده اظهار کـرد: باید برنامه هایـی را که به عنوان اسـتراتژی در این بخش 
داریـم در کمیسـیون ها دخالـت دهیم تا به عنوان سیاسـت های کشـور به اجـرا درآیند.

طراحی و مد حلقه 
مفقوده نساجی و 
پوشاک

رییس انجمـن مدیریت کیفیت 
ایـران نبـود طراحـی و مد مناسـب 
را  داخلـی  منسـوجات  بخـش  در 
صنعـت  ایـن  مشـکل  مهم تریـن 
دانسـت.به نقـل از ایسـنا، فرزیـن 
انتصاریـان بـا بیـان اینکـه صنعـت 
نسـاجی کشـور تحت فشـار اسـت، 

گفـت: در حـال حاضـر بازارهـای داخلی ما دارای مشـکل اسـت و در خـارج هم اصال 
جایگاهـی نداریـم. وی افزود: این در حالی اسـت که کشـوری مثل ترکیـه در کنار ما 
بخـش عمـده ای از بـازار اروپا و حتی آمریکا را در دسـت گرفته و کشـورهای دیگری 
چـون چیـن، تایلنـد، ویتنام، بنـگالدش و پاکسـتان در این بخـش جایـگاه دارند. به 
گفتـه رییـس انجمن مدیریت کیفیت ایران، برای تعریف جایگاه منسـوجات ایران در 
دنیـا بایـد نگاه راهبـردی به بخش های صنعتی و اقتصادی داشـته باشـیم. انتصاریان 
یکـی از مهم تریـن بخش هـای تولیـد منسـوجات را تکنولـوژی تولید پارچه دانسـت 
و اظهـار کـرد: ایـن تکنولـوژی به شـدت وابسـته به تجهیزات و ماشـین آالت اسـت، 
چراکـه ماشـین آالت نسـاجی در دنیـا مرتبا بـروز و قابلیت شـان چند برابر می شـود. 
وی بـا اشـاره بـه بخـش دوم شـرایط رقابتـی در بخش نسـاجی گفت: موضـوع دیگر 
حائـز اهمیـت، بخش مواد اولیه اسـت که با توجه به اینکه پلیمر و پتروشـیمی ایران 
فعالیت خوبی دارد در این بخش مزیت نسـبی هم نسـبت به سـایر کشـورها داریم.

خبرخبرخبر
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فراخوان آگهی ارزیابی کیفی )54-۹4( )نوبت دوم(
شرکت گاز استان کرمان در نظر دارد مناقصه ای را با شرايط ذيل برگزار نمايد.

داوطلبـان واجـد شـرایط دارای شناسـه ملـی اشـخاص حقوقـی ایرانـی مـی تواننـد از زمـان درج اولین نوبت آگهی با ارائه معرفی نامه کتبی در سـاعات اداری )شـنبه تا سـه شـنبه 7-16 و چهارشـنبه هـا 7-15( به دفتر امـور قراردادها 
واقـع در کرمـان- بلـوار 22 بهمـن- حـد فاصـل سـه راه ادیـب بـا چهار راه شـعبانیه- شـرکت گاز اسـتان کرمان جهـت اعالم آمادگی مراجعـه و اسـناد ارزیابی کیفـی را دریافت و با توجه بـه مفاد آن مدارک مـورد نیاز را تهیـه، تنظیم و 
تکمیـل و حداکثـر تـا 14 روز تقویمـی پـس از تاریـخ چـاپ آخریـن نوبت آگهـی به دبیرخانه کمیته فنـی و بازرگانی/ هیئت انتخاب مشـاور )اتاق 105( تسـلیم نمایند. بدیهی اسـت توزیع اسـناد مناقصه منوط به ارزیابـی کیفی مناقصه 
گـران توسـط کمیتـه فنـی و بازرگانـی مـی باشـد. )نوع تضمین شـرکت در مناقصه: ضمانت نامه بانکی/ رسـید بانکی( متقاضیان می بایسـت جهت کسـب اطالعات بیشـتر بـه سـایت www.nigc-kerman.ir و پایگاه اطالع رسـانی 

مناقصـات http://iets.mporg.ir مراجعـه و نسـبت بـه ثبت نام در سـایت پایگاه اطالع رسـانی مناقصـات اقدام نمایند. 

 مبلغ تضمین
)ریال(

 مدت زمان اجرا
)روز( شماره مناقصه تعداد نوبت تعداد مرحله موضوع کد فراخوان ردیف

12/800/000 365 روز 94-54 دو یک  تهیه مصالح، نصب و اجرای 600 انشعاب پراکنده در سطح
شهرستان بافت، رابر و بزنجان 1/407099 1

روابط عمومی شرکت گاز استان کرمان

خبر
آخرين جزئیات پرونده اختاس 

سهام عدالت کرمان
 رئیـس کل دادگسـتری اسـتان کرمـان گفـت: مطابق 
پرونـده  مفسـدین  برابـر  در  را  برخوردهـای الزم  قانـون 

اختـالس سـهام عدالـت انجـام می دهیـم.
پایـگاه خبـري »تیـک« یـداهلل موحـد  بـه گـزارش   
دربـاره اختـالس سـه میلیـاردی و برداشـت  غیرقانونـی 
امـوال شـرکت سـهامی عدالـت در اسـتان کرمـان اظهـار 
داشـت: بـا هـدف اجـرای منویـات مقـام معظـم رهبری و 
رئیـس قـوه قضائیـه مبنـی بـر مبـارزه بـا فسـاد اداری و 
اختـالس، 13 نفـر از متهمـان ایـن پرونده بـه اتهام دخل 
و تصـرف در امـوال و وجوه شـرکت سـهامی عدالت تحت 
تعقیـب قضایـی قـرار گرفتنـد. رئیـس کل دادگسـتری 
اسـتان کرمـان تاکید کـرد: در حـال حاضر طـرح تحقیق 
و تفحـص برای دسـتگیری اختالس گران و مجـازات افراد 
متخلـف بـا جدیـت از سـوی مسـئوالن قضایـی پیگیـری 
مـی شـود تـا تبعات و هزینه هـای احتمالی ایـن تخلف بر 
جامعـه و افـکار عمومی مردم کاهش پیدا کند. وی اشـاره 
کـرد: ایـن متخلفان از سـال 89 تا اوایل سـال 92 اقدام به 
برداشـت های غیرقانونـی امـوال مربـوط بـه سـهام عدالت 
کرده انـد و تـا کنـون دو تـن از متهمـان، دسـتگیر و روانه 
زنـدان شـده اند. موحـد اذعـان کرد: ایـن پرونـده در حال 
کارشناسـی اسـت و دسـتگاه قضایـی اسـتان بـا اختالس 
کننـدگان بـدون اغماض و مطابق قانـون برخوردهای الزم 
را انجـام می دهـد و بـا قاطعیـت در مقابـل این مفسـدین 
اقتصـادی ایسـتاده اسـت. رئیس کل دادگسـتری اسـتان 
کرمـان با بیان اینکه مفاسـد اقتصـادی مانعی جدی پیش 
روی توسـعه کشـور اسـت عنـوان کـرد: دسـتگیری افراد 
متخلـف از مطالبـات جـدی مقـام معظـم رهبـری و همه 
مـردم اسـت و مسـئوالن قضایـی سـختگیری کاملـی در 

جهـت شناسـایی این افـراد بـه کار گرفته اسـت.

تأکید فرماندار زرند بر لزوم استفاده 
از روش های نوين آبیاری 

در بخش کشاورزی
همایـش تعامـل مشـترکین کشـاورزی و صنعـت برق 
در مدیریـت بـار تابسـتان و مصـرف بهینـه آب شـرب 
شهرسـتان زرنـد بـا حضور حبیـب اهلل خنجـری فرماندار 
زرنـد و جمعـی از مسـئوالن اسـتانی و شهرسـتانی در 

محـل سـالن اداره ارشـاد اسـالمی برگـزار شـد.
بـه گـزارش روابط عمومـی فرمانداری زرنـد در ابتدای 
ایـن همایـش مهنـدس عـالء مدیـر شـرکت توزیـع برق 
نیـروگاه  در  بـرق  تولیـد  ظرفیـت  از  زرنـد  شهرسـتان 
شهرسـتان زرنـد گفـت و تصریـح کـرد: در حـال حاضـر 
تولیـد بـرق در شهرسـتان زرنـد بـه  مـرز 260 مـگاوات 
رسـیده اسـت. وی افـزود: زرنـد تنهـا شـهر دارای انرژی 
پـاک و تجدیـد پذیـر خورشـیدی در کشـور مـی باشـد 
ایـن  از  بتوانیـم  شـهروندان  همـکاری  بـا  امیدواریـم  و 
انـرژی بیشـترین اسـتفاده را ببریـم. مهنـدس عبدالهـی 
از محدودیـت منابـع انـرژی در کشـور خبـر داد و گفـت: 
یکـی از وظایـف اصلـی همـه شـهروندان مدیریـت ایـن 
منابـع مـی باشـد و ادارات و دسـتگاله هـای اجرایـی نیز 
بایـد بـا در اختیار گذاشـتن امکانات به مـردم در مصرف 
انـرزی کمـک نماینـد. وی از افت فشـار در کشـور گفت 
و تصریـح کـرد: افـت مصـرف انرژی در کشـور از سـاعت 
6 صبـح تـا 12 می باشـد و حداکثـر نیاز مـردم به انرژی 
از سـاعت 3 عصـر تـا 11 مـی باشـد. مهنـدس عبدالهی 
از مصـرف 95 درصـدی مصـرف آب توسـط کشـاورزان 
در اسـتان کرمـان خبـر داد و گفت: متأسـفانه شـهرهای 
زرنـد، رفسـنجان و کرمـان بـر اثر برداشـت بـی رویه آب 
از منابـع زیـر زمینی در خطـر جدی کم آبی قـرار دارند.

مهنـدس امیـری زاده رئیس اداره آب و فاضالب شـهر 
زرنـد نیـز از آب بـه عنـوان تنهـا عنصر الزم جهت رشـد 
و نمـو نـام بـرد و تصریح کـرد: همـکاری و همراهی همه 
مسـئولین و شـهروندان در بحث مدیریت بحران آب می 
توانـد کمـک مؤثـری به حـل این مشـکل نمایـد. حبیب 
اهلل خنجـری فرمانـدار زرنـد نیـز در این همایـش از لزوم 
اسـتفاده از روش هـای نوین آبیاری در بخش کشـاورزی 
تأکیـد کـرد و تصریـح کـرد: کشـاورزان نیـز بایـد همراه 
زمینـی  زیـر  آب  هـای  سـفره  مدیریـت  در  مسـئولین 
همـکاری نماینـد. فرمانـدار زرنـد تصریـح کـرد: آب بـه 
عنـوان یـک گوهـر نـاب و کـم یـاب مـی باشـد کـه باید 
بـا مدیریـت بـرای نسـل هـای بعـدی نیـز وجود داشـته 
باشـد. وی ضمـن تقدیـر از برگزار کننـدگان این همایش 
خواسـتار ارائـه طـرح هـای تشـویقی جهـت کشـاورزان 

. شد

مدیرکل اداره آب وفاضالب روستایی استان کرمان:

دستگاه های تامین کننده آب هم صدا نیستند
مدیـرکل اداره آب وفاضـالب روسـتایی اسـتان کرمـان 
در نشسـت مطبوعاتـی خـود با خبرنـگاران اظهار داشـت: 
بـا توجـه به شـدید بـودن مسـاله کمبـود آب کمیته های 
بحـران در شهرسـتان ها بـا عضویـت مسـئولین قضایـی و 
مسـئولیت مدیـران آب و فاضـالب شـهری و روسـتایی 
راه انـدازی شـده امـا متاسـفانه هنـوز شـاهد مشـکالت 

عمـده ای در ایـن بخـش هسـتیم.
وی افـزود: متاسـفانه دسـتگاه های تامیـن کننـده آب 
یک صدا نیسـتند و هنوز شـاهد مطرح شـدن آب از منظر 
و مصلحت اندیشـی هـر دسـتگاه هسـتیم و ایـن در حالی 
اسـت کـه مشـکل کم آبی نیـاز به زبانـی مشـخص و واحد 

دارد. 
وایجـاد  مناسـب  اطالع رسـانی  بـا  کـرد:  تاکیـد  وی 
حساسـیت بـر مصـرف بهینـه موفـق شـدیم در شـمال 
اسـتان میزان هدر رفت آب را کاهش دهیم اما متاسـفانه 
همچنـان در مناطـق جنوبـی شـاهد هدر رفـت و مصرف 
بی رویـه آب هسـتیم کـه بـا اطالع رسـانی بیشـتر تـالش 
می کنیـم مصـرف آب در ایـن منطقـه نیـز بهینـه شـود.

الگوی مصرف آب در کشور نامناسب است
مدیـر آبفـار اسـتان از الگـوی مصـرف آب در کشـور را 
نامناسـب عنـوان و افـزود: اکنـون الگـوی مصـرف آب در 
کشـور مـا منطبق بـا الگوی کشـورهای اروپایی اسـت که 
در مناطقـی پربـارش و پـرآب واقـع شـده اند و با مشـکل 
کمبـود آب نیز مواجه نیسـتند و بایسـتی الگـوی مصرف 

آب را رد کشـور تغییـر دهیم.
این مسـئول همچنین از پایین بودن نـرخ آب در ایران 
ایـراد گرفت و خاطرنشـان کرد: پایین بـودن میزان قیمت 
فـروش آب آشـامیدنی و حتـی کشـاروزی در کشـور یـک 
مشـکل اسـت زیـرا اگر نرخ آب بیشـتر باشـد مصـرف نیز 

کاهـش پیـدا می کند.
رشـیدی تصریـح کـرد: در حـال حاضـر بیـش از 730 
روسـتا در اسـتان فاقد لوله کشـی آب آشـامیدنی هسـتند 
کـه بـرای حـل مقطعـی بـا تانکـر آبرسـانی می شـوند و 
بیش از 620 روسـتای اسـتان که قبال تامین آب شـده اند 

همچنـان بـا مشـکل کمبود آب مواجه هسـتند کـه برای 
رفـع این مشـکل به اعتبـاری بالغ بر 130 میلیـارد تومان 
نیـاز داریـم در حالـی کـه اعتبـارات بخـش آب محـدود 

است.
تازگـی در کشـور  بـه  بخـش آب  داشـت:  بیـان  وی 
صاحـب دار شـده اسـت و امیدواریم به تامیـن منابع مالی 

در ایـن بخـش نیـز توجـه ویـژه شـود .
سفره های زیرزمینی معضلی غیرقابل انکار

وی در ادامـه بـا اشـاره بـه ایـن مسـاله کـه منابـع آب 
از دسـترس شـهرها و روسـتاها خـارج شـده اسـت اضافه 
کـرد: آب از مقولـه محلـی خـارج شـده و سـفره های آب 
زیرزمینـی یکـی از اصلی ترین مشـکالت مـا در این بخش 

است.
رشـیدی خاطرنشـان کـرد: برداشـت از سـفره های آب 

زیرزمینـی کشـور بـر کیفیـت آب اثرگـذار بـوده و ایـن 
مسـاله یـک وفـاق ملـی را به وجـود آورده اسـت.

بـرای  خانه به خانـه  پایـش  از  اسـتان  آبفـار  مدیـرکل 
شناسـایی انشـعابات غیرمجاز در اسـتان خبر داد و افزود: 
در صـورت مشـاهده انشـعابات غیرمجـاز با افـراد متخلف 

در محـل برخـورد قانونـی خواهد شـد.
وی از وجـود 16 آزمایشـگاه کامـال مجهـز در سـطح 
 23 حاضـر  حـال  در  شـد:  یـادآور  و  داد  خبـر  اسـتان 
و  کار هسـتند  بـه  بخـش مشـغول  ایـن  در  کارشـناس 
کیفیـت آب را هـر روز در این آزمایشـگاه ها مورد بررسـی 

می دهنـد. قـرار 
شورای همیاران آب استان فعال است

علی رشـیدی افـزود: شـورای همیـاران آب در اسـتان 
فعـال اسـت و سـه بنـد از مصوبـات 17گانـه ایـن شـورا 

کـه نصـب کنتـور، اصـالح و اجـرای شـبکه های فرسـوده 
و انشـعابات غیرمجـاز را در اولویـت فعالیت های این شـورا 
قـرار داده ایـم و متعهـد شـده ایم در بـازه زمانـی 5 سـاله 
بیـش از 30هـزار کنتـور خـراب را تعویـض و 200شـبکه 

فرسـوده را نیـز تعمیـر کنیم.
وی بـا ذکـر ایـن مطلـب کـه کرمـان بیـش از 5هـزار 
175 روسـتا دارد گفـت: قریـب بـه 10 درصد روسـتاهای 
کل کشـور در کرمان اسـت که در منطقه خشـک و نیمه 
خشـک واقع شـده و میزان زیادی از بارش در این اسـتان 
تبخیـر و بخـش ناچیـزی وارد سـفره های آب زیرزمینـی 
می شـود و بایـد از اسـتفاده از آب شـرب بـرای مصـارف 
خانه باغ هـای  در  آوریـم  به عمـل  جلوگیـری  کشـاورزی 
روسـتایی نیـز از روش آبیـاری قطـره ای بـرای درختـان 

شود. اسـتفاده 
کم آبی در جیرفت را با ُمسکن رفع می کنیم

وی  یـادآور شـد: شهرسـتان جیرفـت نیـز بـا داشـتن 
بیـش از 680 روسـتا بـه تفکیـک از ده اسـتان کشـور 
تعداد روسـتاهایش بیشـتر اسـت که در حال حاضر 180 
روسـتای ایـن شهرسـتان فاقـد آب آشـامیدنی هسـتند 
البتـه بخشـی از ایـن مشـکل را بـا تانکـر کـه نقـش یک 
داروی مسـکن را در عـالج ایـن بیماری ایفـا می کند رفع 

می کنیـم.
وی مشـکل اصلـی ایـن دسـتگاه را مشـکل اعتبـارات 
جـاری عنـوان و تاکید کـرد: ایـن اداره کل در حال حاضر 
در تـراز مالـی خود بیش از 25 میلیـارد تومان بدهی دارد 
کـه بیـش از 9 میلیـارد آن بدهـی بـه شـرکت های بـرق 
شـمال و جنـوب اسـتان اسـت زیرا بـرای تولیـد یک متر 

مکعـب آب 73 تومـان بـرق هزینه می شـود.
رشـیدی کمبود نیروی انسـانی و سـایر امکانات را یکی 
از مهمتریـن مشـکالت اداره کل آب و فاضالب روسـتایی 
اسـتان عنـوان و یادآور شـد: طبق اصول فنـی و مدیریتی 
نیـاز بـه نیـرو و امکانات بیشـتر داریـم اما علیرغـم وجود 
تمـام این مشـکالت تـالش خود را در رفـع معضل کم آبی 

در روسـتاها می کنیم.

طـی نشسـتی بـا حضـور دکتـر حسـین 
نماینـده مـردم زرنـد و کوهبنـان  امیـری 
اهلل  اسـالمی، حبیـب  در مجلـس شـورای 
کاظـم  دکتـر  زرنـد،  فرمانـدار  خنجـری 
نعمـت اهلل زاده ماهانی رئیس دانشـگاه آزاد 
اسـالمی واحد زرنـد، دکتر محمـد میرزائی 
رئیس دانشـگاه تحصیـالت تکمیلی صنعتی 
و فنـاوری پیشـرفته اسـتان کرمـان، دکتـر 
عبـاس قـوام رئیـس پـارک علم و فنـاوری، 
مشـاور  گنجویـی  اشـرف  علیرضـا  دکتـر 
پـارک در امـور فنـاوری و دکتـر شـهریار 
شـاکری مشـاور پـارک در امور مراکز رشـد 
اسـتان کرمـان، فعال تر شـدن مرکز رشـد 
علـم و فناوری شهرسـتان زرنـد مورد بحث 

و بررسـی قـرار گرفـت.
اهلل  حبیـب  نشسـت  ایـن  ابتـدا  در 
تبریـک  ضمـن  زرنـد  فرمانـدار  خنجـری 
خیـر  و  رمضـان  مبـارک  مـاه  فرارسـیدن 
مسـئولین حاضـر  و  مدعویـن  بـه  مقـدم  

در جلسـه گفـت: خوشـبختانه شهرسـتان 
زرنـد دارای پتانسـیل هـای عظیمی اسـت 
کـه باید در راسـتای اسـتفاده بهینـه از آنها 

شـود. برداشـته  قدمـی 
فرمانـدار زرنـد تصریـح کـرد: در حـال 
حاضـر کشـور از اقتصـاد مبتنـی بـر منابـع 
طبیعـی بـه سـمت اقتصـاد دانـش محـور 
پیـش مـی رود و مـا نیـز بایـد بـا توجـه به 
سـند چشـم انداز فعالیـت های خـود را در 

ایـن بخـش افزایـش دهیـم.
بـه گـزارش روابـط عمومـی فرمانـداری 
زرنـد نماینـده عالـی دولـت در شهرسـتان 
جانبـه  همـه  هـای  حمایـت  از  زرنـد 
فرمانـداری و شـرکت هـای دانـش بنیان از 
اجـرای طـرح هـای ایـن مرکـز خبـر داد.

در ادامـه دکتـر محمـد میرزایـی رئیس 
و  صنعتـی  تکمیلـی  تحصیـالت  دانشـگاه 
وجـود  کرمـان  اسـتان  پیشـرفته  فنـاوری 
الزم  را  هـا  شهرسـتان  در  رشـد  مراکـز 

دانسـت و گفـت: ایـن موضـوع از 25 سـال 
پیش در کشـورهای پیشـرفته مطرح شـده 

. ست ا
وی بـا اعـالم اینکـه مـا در ایـن مراکز به 
کسـانی کـه صاحـب ایـده باشـند، کمـک 
بـه ثمـر  را  ایـده خـود  تـا  خواهیـم کـرد 
برسـانند، افـزود: افـراد صاحـب ایـده مـی 
تواننـد ایـده هـای خود را جهـت آزمایش و 

بررسـی بـه ایـن مراکـز ارائـه دهنـد.
دکتـر محمـد میرزایـی در ادامـه گفـت: 
امیـدوارم کـه بـا وجـود ایـن مراکـز رشـد 
علمـی  پیشـرفت  شـاهد  فنـاوری  و  علـم 
خوبـی در شهرسـتان هـا داشـته باشـیم.

دکتـر عبـاس قـوام مدیـر مرکـز رشـد 
تعریـف  در  کرمـان  فنـاوری  واحدهـای 
پـارک علـم و فنـاوری گفـت: پـارک علـم 
و فنـاوری سـازمانی اسـت کـه بـه وسـیله 
و  مـی شـود  اداره  ای  متخصصـان حرفـه 
هـدف اصلـی ایـن سـازمان افزایـش ثروت 
ارتقـاء  و  تشـویق  طریـق  از  جامعـه  در 
فرهنـگ نـو آوری و افزایش قـدرت رقابت 
در میان شـرکت ها و مؤسسـاتی اسـت که 
متکـی بـر علـم و دانـش در محیـط پارک 

فعالیـت مـی کننـد.
وی بـه نقـاط قـوت ایـن مراکـز اشـاره 
کـرد و افـزود: این مراکز در رشـد اقتصادی 
سـریع، اشـتغال و توسـعه فنـاورری  موثـر 
مـی باشـند و مـا در ایـن مراکـز بـه طریق 
مختلـف پشـتیبانی و مشـاوره داریـم و در 

خصوص بحـث مالـی در دوره های مختلف 
تسـهیالت بدون سـود اعطـا خواهیـم کرد.

رئیـس پارک علـم و فناوری بـه دوره ها 
و تسـهیالت اعطایـی اشـاره کـرد و گفـت: 
دوره پیـش رشـد بـا طـول دوره حداکثر 9 
مـاه و تسـهیالت 80 میلیـون ریـال، دوره  
رشـد بـا دوره حداکثر 2 سـال و تسـهیالت 
توسـعه  دوره  ریـال،  میلیـون   300 ایـن 
فنـاوری بـا طـول دوره حداکثـر 1 سـال و 
تسـهیالت 150 میلیـون ریـال از دوره های 

ایـن مرکـز می باشـد.
دکتـر عبـاس قـوام اظهـار داشـت: ما در 
طـول مـدت زمانـی کـه ایـده به توسـعه و 
ریـال  میلیـون   530 رسـد  مـی  فنـاوری 
اعطـا  افـراد  بـه  سـود  بـدون  تسـهیالت 

کـرد. خواهیـم 
زریسـفی مدیـر مرکـز رشـد شهرسـتان 
زرنـد به ارائه گزارشـی از فعالیـت های این 
مرکـز پرداخـت و گفـت: مـا در کشـور تـا 
افـق 1404 بایـد 50 هـزار شـرکت دانـش 
بنیـان داشـته باشـیم که سـهم شهرسـتان 
زرنـد نسـبت بـه جمعیـت 80 شـرکت می 

. شد با
وی تصریـح کـرد: اکنـون 5 شـرکت در 
ایـن زمینـه جذب شـده اسـت و بایـد تمام 
تـالش خـود را در جهت افزایـش این مراکز 

بـکار گیریم.
زرنـد  شهرسـتان  رشـد  مرکـز  مدیـر 
خواسـتار راه اندازی سـاختمان بـرای مرکز 

اظهـار  و  شـد  زرنـد  شهرسـتان  در  رشـد 
بـا همـکاری و همراهـی  امیـدواری کـرد: 
دکتـر امیـری نماینـده مـردم در مجلـس 
شـورای اسـالمی و خنجـری فرمانـدار ایـن 

مشـکل نیـز برطـرف شـود.
و  زرنـد  مـردم  نماینـده  امیـری  دکتـر 
کوهبنـان در مجلـس شـورای اسـالمی نیز 
در بحـث اقتصـاد مقاومتـی گفـت: در حال 
حاضـر کاهش شـدت انرژی و بهینه سـازی 
مصـرف انـرژی مطـرح مـی باشـد کـه ما با 
ایـن مراکـز رشـد مـی توانیـم تاثیـر زیادی 

در ایـن موضوع داشـته باشـیم.
نماینـده مـردم زرند و کوهبنـان تصریح 
کـرد: بـا توجـه بـه هدفمنـدی یارانـه ها و 
وضعیـت تحریـم هـا ملـت ایـران روی پای 
خود ایسـتاده انـد و بحث اقتصـاد مقاومتی 

را بـه خوبـی نشـان داده اند.
خواسـتار  ادامـه  در  امیـری  دکتـر 
برگـزاری جلسـات بیشـتر در جهـت عیـب 
یابـی و اعـالم نیاز مرکز رشـد شـد و افزود: 
ایـن مرکز رشـد محل مناسـبی بـرای طرح 
مسـائل و مشـکالت شهرسـتان زرنـد مـی 
باشـد و از جملـه ایـن مشـکالت مـی توان 
بـه بحـث آالیندگـی صنایـع و کارخانجـات 

کرد. اشـاره 
مسـئولین  نشسـت  ایـن  پایـان  در 
شهرسـتان زرنـد قول همـکاری بیشـتر، به 
ویـژه حـل نمودن مشـکل سـاختمان مرکز 

دادنـد. را  رشـد شهرسـتان 

همکاری مسئولین اجرايی در جهت فعال تر شدن 
مرکز رشد علم و فناوری شهرستان زرند

خبر
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هفته گذشـته جمعـی از اعضای فدراسـیون 
بـا  رشـته  ایـن  ورزشـکاران  و  انـدام  پـرورش 
امضـای نامـه ای خطـاب بـه ناصـر پور علی فـرد 
رئیس فدارسـیون پرورش اندام کشـورمان کنار 
گذاشـتن رضا سـلطانی مدیـر تیم هـای ملی و 
سـخنگوی این فدراسـیون را خواسـتار شـدند .

انتشـار ایـن نامـه کـه همزمـان بـا قهرمانی 
تیـم ملی پـرورش اندام کشـورمان در بازی های 
آسـیایی ژاپـن در سـطح رسـانه ها بـا توجـه 
و  آسـیایی  مسـابقات  در  تیـم  قهرمانـی  بـه 
قهرمانی هـای مکرر بیش از یک سـال  گذشـته 
کمـی تعجب آور بـود، اما به راسـتی چرا اعضای 
فدراسـیون و جمعـی از ورزشـکارانی کـه ایـن 
نامـه را امضـا کرده انـد به عملکرد سـلطانی نقد 
دارند. آنگونه که از شـواهد و قرائن پیداسـت، در 
ایـن نامه این عـده به صراحت بـه عملکرد رضا 
سـلطانی نقد داشـته و حتی با طرح اتهاماتی به 
وی تـالش بـرای البی گری و تحمیل ورزشـکار 
بـه تیم ملی را از جمله اقدامات وی در کسـوت 
مدیـر تیم هـای ملـی دانسـته اند. بـا همـه این 
تفاسـیر سـلطانی از اسـفند 92 با دریافت حکم 
مدیـر تیم هـای ملـی و سـخنگوی فدراسـیون 
ورزش  بـرای  را  بسـیاری  خـوب  روزهـای 
پـرورش انـدام  رقـم زده اسـت. کسـب قهرمانی 
در مسـابقات آسـیایی سـریالنکا، نایب قهرمانی 
در مسـابقات قهرمانـی جهـان در رشـته بـادی 
بیلدینگ در گروه سـنی پیشکسـوتان در کشور 
برزیـل ، قهرمانـی جهـان در بـادی کالسـیک 
اسـپانیا، قهرمانـی در بازی هـای سـاحلی آسـیا 

در کشـور تایلند ، قهرمانـی در رقابت های آماتور 
مسـتر المپیا در روسیه و قهرمانی آسیا در سال 
2015 در کشـور ژاپن همه افتخاراتی اسـت که 
تیم هـای   ملـی پـرورش اندام کشـورمان در یک 
سـال و چند ماه اخیر موفق به کسـب آن شـده 
اسـت، پـس از منظر فنـی مدیر تیم هـای ملی ، 
مربیـان و ورزشـکاران ما نمره قبولـی گرفته اند 
و شایسـته تقدیـر و قدردانـی بـه واسـطه ایـن 

افتخارات هسـتند.
برخی خصومت شخصی دارند

رضـا سـلطانی در این زمینه اظهار داشـت: 
موضـوع خاصی نیسـت، برخـی خصومت های 
شـخصی و برخـی اختـالف سـالیق موجـب 
شـد تـا ایـن نامـه  علیـه مـن بـه امضا برسـد. 
وی افـزود: اکثـر افـرادی کـه در کمیتـه فنی 
و  پیشکسـوتان  از  دارنـد  فدراسـیون حضـور 
افـراد صاحب نام رشـته پرورش اندام هسـتند 
و تـا ایـن لحظـه هـم توانسـته اند بـه خوبی از 
عهـده مسـئولیتی که بـه آنها واگذار شـده، بر 
آینـد. سـلطانی ادامـه داد: هرچنـد در ادامـه 
برخـی از ورزشـکاران از امضـای ایـن طومـار 
شـد  مشـخص  و  کردنـد  بی اطالعـی  اظهـار 
موضـوع امضـای این نامه کمـی خصومت آمیز 
بـوده اسـت . وی عنـوان کـرد: در صحبتی که 
بـا امید جبلـی رئیس کمیتـه داوران داشـتم، 
توسـط  نامـه  ایـن  امضـای  تکذیـب  بـا  وی 
خـودش و دبیـر کمیتـه داوران گفـت مـن و 
اسـماعیلی هرگـز این نامـه را امضـا نکرده ایم، 
همچنیـن حمیـد ملکـی نیـز بـه مـن گفـت 

اصـال در تهـران نبـوده  کـه بخواهـد ایـن نامه 
را امضـا کند.

اختالفات درون خانوادگی را در درون 
خانواده حل می کنیم

رئیـس فدراسـیون پـرورش اندام کشـورمان 
نیـز بـا تاییـد دریافـت نامـه اعتراض آمیـز  علیه 
ایـن  اظهـار داشـت:  ایـن مـورد  سـلطانی در 
موضـوع بایـد در درون خانـواده پـرورش انـدام 
حـل و فصل شـود، در هر صـورت برخی افراد با 
بیان سـالیق شـخصی خود این مـوارد را مطرح 
کرده انـد  هـر چند من اعتقـاد دارم این مسـائل 

و مـوارد نبایـد اینگونـه مطرح می شـد.
ناصـر پور علی فـرد با بیـان اینکه فدراسـیون 
تمـام   از  دفـاع  بـه  موظـف  انـدام  پـرورش 
نیروهایـش اسـت ، گفـت: بایـد بگویـم مـا بـه 
دنبـال ایـن نیسـتیم تـا کسـی را از این رشـته 
و فدراسـیون حـذف کنیم، به نظـر من موضوع 
ایـن نامـه حـل شـده اسـت و مـن بـا طرفیـن 
درگیـر در ایـن ماجـرا صحبـت کـرده ام. وی 
افـزود: مسـائل درون خانوادگـی بایـد در درون 

خانـواده حـل شـود.
رضا سلطانی سد راه زیاد ه خواهان شده 

است
 بـا نگاهـی بـه مسـائل رخ داده می تـوان بـه 
چنـد نکتـه نیز اشـاره کـرد، چـرا برخی هـا در 
کمیتـه فنی با حضور سـلطانی به عنـوان مدیر 
فنی تیم ملی مخالف هسـتند، حضور سـلطانی 
در کمیتـه فنـی چرا بـه مـذاق برخی ها خوش 
نیامـده و اینگونـه پـس از یک سـال و نیم، تاب 

و تحمـل  حضـور وی از سـوی برخی هـا وجـود 
ندارد.

مـوارد  از  یکـی  نامـه  ایـن  از  بخشـی  در 
مطرح شـده  علیـه سـلطانی تحمیل ورزشـکار 
و البی گـری عنـوان شـده کـه براسـاس گفتـه 
سـلطانی همیـن کـه برخی هـا با طـرح اینگونه 
مـوارد دنبـال تخریب من هسـتند، بیانگر اصل 
موضـوع اسـت، قطعا مـن قدرت آن را داشـته ام 
در برابـر نفـوذ برخی هـا قـرار بگیریـم و نفـرات 
مد نظـرم را وارد تیـم ملـی کنـم و در واقـع من 
بـه  و  ایسـتاده ام  زیاد خواهی هـا  برخـی  برابـر 
دلیـل آنکـه در گروه آنهـا نبـودم، اینگونه مورد 
اتهـام قـرار می گیـرم. سـلطانی همچنیـن در 
مـورد اینکـه گفته انـد وی در کار کمیتـه فنـی 
دخالـت کرده اسـت ، گفـت: من مدیـر تیم های 
ملـی بـودم و بایـد در کار کمیتـه فنـی نظارت 
می کـردم، امـا هرگز این کار را انجـام ندادم و به 

نظـرات و تفکـرات دلسـوزان این رشـته احترام 
گذاشتم.

انـدام  پـرورش  بازی هـای  در  گفـت:  وی 
قهرمانـی آسـیا در ژاپـن 11 ورزشـکار را بـه 
مسـابقات فرسـتادیم کـه از این تعـداد، 10 نفر 
موفـق بـه کسـب مـدال و عنـوان شـدند، پس 
مـا در ایـن مـورد عملکـرد ضعیفی نداشـته ایم 
و همـه مـوارد گـواه بر موفقیـت ما بوده اسـت.

 یکـی از مـوارد جالـب توجـه و کمـی قابـل 
تامـل در ایـن نامـه، انتقـاد بـه حضـور رضـا 
سـلطانی در رسـانه ها و مصاحبـه بـا سـایت ها، 

اسـت. جرایـد  و  خبرگزاری هـا 
همانگونـه کـه از سـمت و عنـوان سـلطانی 
پیداسـت، وی سـخنگوی فدراسـیون پـرورش 
اندام اسـت و اگر سـخنگو با نشـریات و جراید و 
خبرگزاری هـای مصاحبه نکند، پس چه کسـی 

در ایـن مـورد بایـد انجام مسـئولیت کند.

جـودوکاری نوجـوان کـه سـال 2014 در مسـابقات 
المپیـک نانجینـگ بـا شکسـت رقبـا و تـالش فـراوان 
موفـق بـه کسـب مـدال طـالی المپیـک شـد بعـد از 
بازگشـت بـه کشـور متوجـه شـد خبـری از حمایـت و 
یـاری مسـولین نیسـت و حاال بـرای امرار معـاش به کار 

کـردن در رسـتوران مشـغول شـده.
رامیـن صفویـه دربـاره وضعیـت خـود پس از کسـب 
اولیـن مـدال طـالی تاریـخ جـودوی ایـران در المپیـک 

: ید میگو
حـدود یـک سـالی اسـت کـه از کسـب ایـن عنـوان 
در نانجینـگ چیـن می گـذرد، امـا متاسـفانه مسـئوالن 
فدراسـیون جـودو مـرا بـه حـال خـود رهـا کردنـد و در 
طـول ایـن یکسـال فقـط مبلـغ 50 هـزار تومـان به من 
دادنـد کـه آن هـم مقـداری از هزینـه ایـاب و ذهابـم 
بـود! فدراسـیون جـودو هیـچ برنامـه ریـزی بـرای مـن 
از مسـئوالن فدراسـیون حتـی  نداشـته و هیـچ کـدام 
یکبـار هـم جویـای وضعیـت من نشـدند. پس از کسـب 
طـالی المپیـک بـه مسـئوالن فدراسـیون اعـالم کـردم 
بـه خاطـر هزینـه ایـاب و ذهـاب حضـورم در اردوهـا و 
محـل تمرینـات و همچنیـن پـول توجیبی مبلـغ اندکی 
را بـه صـورت ماهیانـه بـه مـن بدهند تـا بتوانـم حداقل 
فدراسـیون  مسـئوالن  امـا  بدهـم  ادامـه  تمریناتـم  بـه 
اعـالم کردنـد هیـچ پولـی را نمی توانیـم بـه تـو بدهیم و 
اگـر می خواهـی بـا همیـن وضعیـت ادامـه بـده اگـر هم 

نمی توانـی بـه اردو نیـا!
رامیـن ادامـه میدهـد: من مشـکالتم را به مسـئوالن 
فدراسـیون گفتـم امـا آنهـا هیـچ اهمیتـی ندادنـد در 
صورتـی کـه این مبالـغ برای ایـاب و ذهابم بـه تمرینات 
و اردوی تیـم ملـی بـود ولـی آنهـا خیلـی راحـت گفتند 
مـی خواهـی بیـا نمی خواهـی نیـا. پـس از ایـن اتفاقات 
تنهـا یکبـار چنـدی پیش بـا من تمـاس گرفتنـد که به 
اردوی تیـم ملـی بزرگسـاالن بیـا و در تمرینـات حاضـر 
شـو امـا مـن در جـواب گفتـم هزینـه ایاب و ذهـاب من 
را بدهیـد چـرا کـه توانایـی تامیـن آن را نـدارم امـا آنها 
بـاز هـم اعـالم کردنـد نمی توانیـم و اگـر دوسـت داری 
بیـا و اگـر هـم  اردو  بـا همیـن شـرایط کار کنـی بـه 
نمی توانـی نیـا کـه من هـم ترجیـح دادم با این شـرایط 

در تیـم ملـی حاضر نشـوم.
طـالی  کسـب  از  پـس  جـودو  جهانـی  فدراسـیون 
صفویـه در المپیـک از او بـه عنـوان چهـره پـر فـروغ 
جـودوی دنیـا در آینـده نـام بـرده بـود. رامیـن در ادامه 

بـا بیـان اینکـه دیگر با ایـن بـی توجهی ها انگیـزه اش را 
بـرای ادامـه کار در جـودو از دسـت داده، گفت: به خاطر 
مشـکالت مالـی و از آنجـا که پدرم آشـپز یک رسـتوران 
در شـهر قزویـن اسـت و دیگـر نمی تواند از مـن حمایت 
مالـی کنـد تـا فقـط بـه جـودو بپـردازم، در رسـتورانی 
کـه پـدرم کار می کنـد مشـغول به ظرفشـویی هسـتم و 
ماهـی 800 هـزار تومـان درآمـد دارم! البتـه هفته ای 3 

نوبـت هـم بـرای خـودم تمریـن مـی کنم.
دارنـده مـدال برنـز نوجوانـان جهـان بـا بیـان اینکـه 
پـدرش دیگـر توانایـی حمایـت مالـی از او را نـدارد تـا 
بتوانـد بـه فعالیـت در جـودو ادامـه دهد گفـت: اگر من 
بـه ایـن موفقیـت هـا رسـیدم فقـط بـه دلیـل حمایـت 
هـای پـدرم بود وگرنـه فدراسـیون هیچ حمایتـی از من 
نداشـته و برنامـه ریـزی بـرای مـن انجـام نـداده اسـت. 
پـدرم از خدایش اسـت که بـه ورزش جـودو ادامه بدهم 
چـرا که مـن در ابتـدای راه برنز جهان و طـالی المپیک 
را بدسـت آوردم امـا او دیگـر تـوان حمایـت از مـن را 

ندارد.
مشـکالتی از ایـن دسـته در حالـی برای اولیـن مدال 
آور جـودوی ایـران در رقابـت های المپیـک رخ داده که 
جـودوی ایـران طـی سـال هـای اخیـر بدتریـن نتایـج 
تاریخـش را کسـب کـرده و بـا ضعـف شـدید در یافتـن 
اسـتعدادها نیـز مواجـه بوده اسـت. همچنین مسـئوالن 
ارائـه کارنامـه خـود طـالی صفویـه در  فدراسـیون در 
المپیـک نوجوانـان را سرپوشـی بـر نتایـج مـی داننـد و 
ایـن مدال را حاصـل کار سیسـتماتیک و برنامه ریزی در 

ایـن فدراسـیون عنـوان کـرده بودند.
در کارزار نتایـج تاسـف آور جـودوکاران ایـران آن 
هـم درحـد رقابتهـای آسـیایی، مسـئوالن فدراسـیون 
آور  مـدال  تنهـا  از  حمایـت  بـرای  خاصـی  برنامـه 
المپیکـی خـود نیـز ندارنـد تـا حرف هایشـان مبنی بر 
پشـتوانه سـازی و حمایـت از رده هـای پایـه فقـط در 
حـد یـک ادعـا باقـی بمانـد.در روزهایـی کـه جودوی 
ایـران دسـت بـه دامـان پیشکسـوتانی چـون میـران و 
رودکـی بـرای آبـروداری در میادیـن بین المللی شـده 
چـون  داری  آینـده  نفـرات  بـه  بـود  بهتـر  اسـت،چه 

صفویـه کمـی توجـه می شـد.
 جـودوی ایـران ایـن روزهـا احـوال خوشـی نـدارد و 
ظاهـرا از سـوی بنیـادی بـه یک حرکـت رو به جلـو نیاز 
دارد تـا شـاید ایـن مجموعه روی تشـک پیشـرفت غلت 

بزند.

رضا سلطانی سد راه زياد ه خواهان و دوپینگی ها
نقل و انتقاالت خبر

قهرمان ظرف شور

پیشنهاد ملوان به احسان عبدی ، هافبک مس کرمان

لیورپول به دنبال  روبرتو فیرمینو، ستاره نوظهور برزیل

مهـدی طارمـی بـا پرسـپولیس بـرای ادامـه همـکاری بـه 
توافـق کلی رسـید

دانیلو با مبلغ 27  میلیون پوند به رئال مادرید پیوست

 پاری سـن ژرمن، تاتنهـام، آ.اس.رم و اینتـر در حـال مذاکره 
با کاسـیاس، دروازه بان سـابق رئـال مادرید

در  موتومبـا   مارتیـن  راه آهـن  پیشـین  بازیکـن  حضـور 
سـوئد  AIK تمرینـات 

اسـتقالل تهـران بـا مهـدی رحمتـی، دروازه بـان فصـل 
پیـش پیـکان بـه توافـق رسـید

شروع تمرينات 
تیم ملی والیبال 
جوانان

سـرمربی تیـم ملـی والیبال 
بازیکـن منتخـب  جوانـان 18 
آمـاده  اردوی  بـه ششـمین  را 
سـازی این تیم کـه از روز پنج 
شـنبه چهـارم تیرمـاه آغاز می 

شـود، دعـوت کرد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی فدراسـیون والیبـال، مسـابقات والیبـال 
قهرمانی جوانان پسـر جهان از 20 شـهریورماه امسـال به میزبانی مکزیک 
آغـاز می شـود و تیـم ملی والیبـال جوانان ایـران خود را بـرای این رقابت 
هـا آمـاده می کنـد. پنجمیـن اردوی آمادگی این تیم کـه از 16 خردادماه 
در سـالن والیبال فدراسـیون آغاز شـده بود، دوشـنبه شـب به پایان رسید 
و فرهـاد نفـرزاده سـرمربی ایـن تیم از بین شـرکت کننـدگان در این اردو 
18 بازیکـن را بـرای حضـور در اردوی ششـم دعـوت کرد. دعوت شـدگان 
بایـد تـا ظهر روز پنج شـنبه چهارم تیرمـاه خود را به سرپرسـت تیم ملی 
والیبـال جوانـان در خوابـگاه فدراسـیون والیبال معرفی کنند تا ششـمین 
اردوی آمـاده سـازی از عصـر همـان روز آغـاز شـود. ایـن اردوی تیم ملی 

والیبـال جوانـان به مـدت 11 روز پیگیری خواهد شـد.

از کادر فنی تیم 
ملی راضی هستم

فرشـید علـوی بازیکـن جـوان 
فوتبـال  تیـم  آتیـه  خـوش  و 
مـس کرمـان کـه بـه همـراه تیم 
اردوی  امیـد کشـورمان در  ملـی 
تدارکاتـی ترکیـه شـرکت کـرده 
بـود بـه کشـور بازگشـت و فعـال 
مشـغول اسـتراحت در شـهر بـم 
اسـت. ایـن بازیکن مـس در رابطه 

بـا اردوی تیـم ملی امیـد در ترکیه می گوید: خداروشـکر اردوی بسـیار خوبی بود 
و تمرینـات بسـیار مفیدی را در این کشـور برگـزار کردیم. در ایـن اردو یک بازی 
تدارکاتـی نیـز انجـام دادیـم کـه در ترکیب ثابت تیم قرار داشـتم و توانسـتم یک 
پـاس گل هـم در ایـن بـازی بدهم. علـوی از رضایـت کادر فنی تیم ملـی امید از 
عملکـرد او می گویـد و می افزایـد: خوشـبختانه مربیان از من راضـی بودند و اعالم 
کردنـد کـه انگیـزه ی بازیکنـان ایـن اردو نسـبت بـه اردوهـای قبلی که متشـکل 
از بازیکنـان لیـگ برتـری بود، بسـیار بیشـتر بـوده اسـت و بازیکنان در ایـن اردو 
بیشـتر رضایـت مربیـان را جلـب کرده انـد. گمـان می کنـم در لیسـت جدید تیم 
ملـی امیـد هم باشـم که قرار اسـت دو مـاه دیگـر اردوی تدارکاتی جدیـد را آغاز 
کنـد و بـرای بازی هـای مقدماتـی المپیک آمـاده شـود. وی از ادامه ی قـراردادش 
بـا تیـم مـس خبر می دهـد و می گوید: منتظر هسـتم تـا تمرینات تیم آغاز شـود 

و بـا انـرژی تمـام تیـم مـس را در فصـل آینـده همراهـی کنم.

والیبالفوتبال ۱0 ورزشکار ثروتمند جهان
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عکس از فرنوش نوروزي

تمام زندگی ام بر این باور بوده ایم
که نگویم

دل هیچ انسانی را نشکنم
و این را پذیرفته ام که از بین رفتن 

قسمتی از زندگی است،
اما با وجود همه این ها

می ترسم بعد از مرگ هم  کارگر 
باشم!

عکس نوشت 

موسیقیجاذبه

شهرستان رابر 
باغ رفعت الدوله، قلعه شـهر، تپه باسـتانی تل کوشـک، مناطق گردشـگری: 
چشـمه عروس، عشـق آبـاد، منطقه توریسـتی گردشـگری تخت سرتشـتک، 
بنـدر هنـزا، چـق چق،چشـمه علـی، چهـرن، امامـزاده سـید مرتضـی، تخـت 
شـاهزاده کوشـا، ابشـار ابسـر، گلـی هـوک، تـاج ابـاد ، کوههای دوسـتی، گلی 
اسـکر و روسـتای انجـرک صدهـا منقطه بکر و زیبـای دیگر. بندر سـیه بنوئیه.

غارمموشـا. قله ی دیمموئیه ودرختـان زیبای گردو در دیزنگمـاه )دیزما( گردو 
درکار}قدیمـی تریـن گردوهای جهـان{از زیباییهای این شهرسـتانند

عکس از حمید قنبری

امیر تتلو به صدا و سیما رفت
او پـس از انتشـار قطعـه »صاحـب« در فضـای مجازی، بـه صدا و 
سـیمای جمهـوری اسـالمی ایـران رفته و کلیـپ این آهنـگ را برای 

پخـش از تلویزیـون تحویـل کارکنان این سـازمان داده اسـت.
تتلـو ایـن خبـر را در صفحـه شـخصی اش در اینسـتاگرام اعـالم 
کـرده و نوشـته کـه در قسـمت تامیـن برنامـه شـبکه سـوم سـیما، 

کارکنـان ایـن بخـش بـا احتـرام بـا ایـن خواننـده رفتـار کرده انـد.

نمايش جلوه های استان کرمان
در برج میاد تهران

هفتـه فرهنگـی کرمان 16 تـا 23 مرداد ماه امسـال به منظور 
نمایـش جلـوه هـای ایـن اسـتان در پایتخـت برگـزار می شـود. 
تهـران ایـن بـار میزبان هفتـه فرهنگی کرمان اسـت تـا پایتخت 
نشـینان بـا گوشـه ای از آثـار فرهنگـی، هنـری و جاذبـه هـای 

اسـتان کرمان آشـنا شـوند.
اسـتان کرمـان بـا در برگرفتـن 11 درصـد از خـاک ایـران 
پهناورتریـن اسـتان و یکـی از قطـب هـای تاریخـی و فرهنگـی 

کشـور محسـوب مـی شـود. 
جـای جـای ایـن اسـتان پهنـاور پـر اسـت از جاذبـه هـای 
گردشـگری و تاریخـی شـامل بازارهـا، یخـدان هـا، مـوزه هـا، 
کاروانسـراها، آرامـگاه هـای مشـاهیر، آبشـارها، ارگ هـا، بـاغ ها 

و قلعـه هـا. 
عـالوه بر آن صنایع دسـتی، سـوغات و محصوالت کشـاورزی 
ایـن اسـتان از جملـه پتـه، قالـی کرمـان، شـال کرمـان، ترمـه، 

گـردو، خرمـا، پسـته، کلمپـه و ... شـهرتی جهانـی دارند. 
دیـار کریمان از گذشـته تاکنـون مهد پرورش مشـاهیر ادبی، 
علمـی و فرهنگـی همچـون خواجـوی کرمانـی، شـاه نعمـت اهلل 
ولـی، مشـتاق علـی شـاه، هوشـنگ مـرادی کرمانـی، روح اهلل 
خالقـی، ایـرج بسـطامی و ده هـا چهره هنـری و فرهنگـی دیگر 

اسـت.  بوده 
دبیـر جشـنواره هفتـه فرهنگـی کرمـان بـا بیـان اینکـه ایـن 
جشـنواره 16 تـا 23 مـرداد مـاه سـال جـاری در بـرج میـالد 
برگـزار مـی شـود گفـت: 300 غرفـه در چهـار سـالن کـه سـه 
سـالن در فضـای سـایت و یـک سـالن در طبقـه اول بـرج میالد 
قـرار دارد، محصـوالت فرهنگـی دیـار کریمـان را بـه نمایش می 

رند.  گذا
یاسـر سـلیمانی افـزود: رونمایـی از چنـد کتـاب در زمینـه 
مشـاهیر اسـتان، دفـاع مقدس، تاریـخ صنعت کرمـان و رونمایی 
از تابلـو فـرش هـزار و یـک شـب از برنامه هـای آییـن افتتاحیه 

این جشـنواره اسـت. 
کرمـان،  اسـتان  محلـی  تئاتـر  و  موسـیقی  اجـرای  وی 
بـم و زلزلـه و میـراث جهانـی، تمـدن  برگـزاری سـمینارهای 
ارتـه، کویرشناسـی، کرمـان در گـذر تاریـخ، کشـاورزی، علمـی 
و فنـاوری، صنعـت و معـدن اسـتان و برگـزاری شـب ورزش و 
جوانـان، شـب گردشـگری و تاریخـی، شـب شـعر و اهـل قلـم و 
رسـانه، شـب ایثارگـران و دفـاع مقـدس، شـب فرهنـگ دینی و 
شـب فرصـت هـای سـرمایه گـذاری را از برنامـه هـای جانبـی 

هفتـه فرهنگـی کرمـان عنـوان کـرد. 
بـه گفتـه سـلیمانی تابلـو فـرش هـزار و یـک شـب ترکیبـی 
از نمادهـای برجسـته شهرسـتان هـای مختلـف اسـتان کرمـان 

 . ست ا
از  بازدیـد  کرمـان سـاعت  فرهنگـی  هفتـه  دبیـر جشـنواره 
جشـنواره هفتـه فرهنگـی کرمـان را از سـاعت 9 تـا 24 اعـالم 
کـرد و گفـت: این جشـنواره هر شـب میزبان یکـی از چهره ها و 

شـخصیت هـای برجسـته اسـتان کرمـان خواهـد بود. 
اسـتانداری  را  جشـنواره  ایـن  برگـزاری  اصلـی  متولـی  وی 
کرمـان معرفـی کـرد و افزود: سـید محمد حسـینی وزیر سـابق 
فرهنگ و ارشـاد اسـالمی ریاسـت شـورای راهبردی جشنواره را 

برعهـده دارد. 
سـلیمانی تصریـح کرد: برنامه هـای هفته فرهنگـی کرمان به 
مدت 2 سـاعت در روز از سـه شـبکه تلویزیونی دو، سـه و شـما 

پوشـش داده می شود. 
وی بـا اشـاره بـه اینکـه از 300 غرفـه فعال در این جشـنواره، 
50 غرفـه مربـوط بـه حـوزه اقتصـادی و صنعتـی اسـتان کرمان 
اسـت تصریـح کـرد: تعـدادی از هیـات هـای بازرگانـی ترکیـه، 
100 سـفیر و 120 شـرکت از کانـون نهادهـای سـرمایه گذاری، 
شـرکت بـورس و فرابـورس و شـرکت های عضـو اتـاق بازرگانی 

دعـوت شـده اند تـا از ایـن جشـنواره بازدیـد کنند. 

جلسه ستاد اجراي جشنواره با فرماندار و 
مديران شهرستان بافت

ایـن جلسـه با حضور یاسـر سـلیماني دبیـر جشـنواره و آقاي 
حمـزه اي فرمانـدار و مدیـران اجـراي شهرسـتان برگـزار شـد 
و برنامـه هـاي شهرسـتان بافـت در خصـوص جشـنواره اسـتان 
کرمـان مـورد جمـع بنـدي نهـاي قـرار گرفـت و تصمیماتي در 
خصـوص نحـوه معرفـي ظرفیـت هـاي شهرسـتان بافـت گرفته 
شـد. و همچنیـن در ایـن جلسـه مقـرر شـد کـه دبیرخانـه اي 
در  جشـنواره  کارهـاي  پیگیـري  جهـت  بافـت  فرمانـداري  در 

شهرسـتان هـاي بافـت ،رابـر ،ارزوئیـه تشـکیل شـود.

47 روز تا برگزاری 
هفته فرهنگی 

استان کرمان در 
برج میاد

۱6 الی 23 
مردادماه

مکان:
 برج میاد تهران

k e r m a n f e s t i v a l . i r

دل نوشته های غریبی

سرداران سپیده
مادران خورشید

شـهید علـي کدخدایـي 22سـاله، شـهید رضـا کدخدایـي16 
سـاله، شـهید حسـین کدخدایـي 24سـاله وجانبـاز وشـهید زنده 
حـاج عبـاس کدخدایـي سـه  شـهید اسـماني ویـک شـهید زنده 
جامانـده از قافلـه شـیران  شـب شـکن فردوسـیه نـوق هدیـه بانو 
حاجیـه فاطمـه حسـیني نـژاد وحـاج عبـاس کربالیـي اسـت بـه 
پیشـگاه سـاالر شـهیدان وتاکیـدي کـه آي دنیـا ببیـن و شـاهد 
بـاش کـه مـا بـا همـه بضاعـت بـه صحنـه امدیـم و شـهادت نامه 
عشـاق را بـا خـون امضـا کردیـم و آي دنیـا طلبـان وآي میـراث 
خوارانـي کـه خـود وفرزنـدان بـي غیرتتـان حتـي یک قـدم براي 
یـاري دیـن خداودفـاع از میهن بر نداشـته اید وامـروز مدعي همه 
مظلومـان وهمـه ایثارگـران خـط امام ورهبري هسـتید وجز سـوء 
اسـتفاده وزدن خرمـاي بـه ظاهـر شـیرینتان در خـون شـهیدان 

وخـوردن اتـش کار دیگـري نداریـد.
شما را به خدا بس کنید !شما را به خدا خجالت بکشید!

بانو فاطمه حسـیني نژاد شـیر زن فردوسـیه نـوق وقتي اخرین 
وسـومین شـهیدش را بـه خـاک سـرزمین قهرمانـان میسـپرد بـا 

همـه وجـود وچون شـیري غـران فریاد بـرآورد.
جانـم وجـان همـه فرزندانم فـداي حسـین فاطمه و علـي اکبر 

وعلـي اصغرش....
درود بر فردوسـیه وبر شـیر زنان وشـیر مردان قهرمانش ودرود 

بر نوق سـرزمین مادران خورشـیدو سـرداران سپیده.

  مظفر اسکندري زاده


