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سکه بهار آزادي
سکه امامي

سکه نيم

8,880,000
8,880,000
4,540,000

سکه ربع
سکه گرمي

گرم طالي 18

2,540,000
1,680,000

910,710

دالر
يورو
پوند

32,950
36,600
51,570

پژو پارس سال 
رانا

ويتارا اتوماتيک

368,000,000
328,000,000

1,350,000,000

کمري 2015
لندکروز 2013

RX350  لکسوس

1,820,000,000
6,300,000,000
5,900,000,000

هيوندايي آزرا
جنسيس

سانتافه 2015

2,350,000,000
2,380,000,000
1,980,000,000

فرداامروز

معاون دانشگاه علوم پزشکی:

 مرگ نوزاد مبتال به 
تب کنگو صحت ندارد

مس باز هم
در صف انتظار
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نماینده ولی فقیه در استان کرمان:
دو معاون رئیس دولتی که خود
 را پاک ترین دولت می نامید
 در زندان هستند

مدیرکل بازرسی استان کرمان: 

همه نهادهای دولتی
 زیر ذره بین سازمان 
بازرسی هستند

3
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مدیرعامل محترم موسسه اعتباری نور
دریافت مجوز رسمی فعالیت از بانک مرکزی را که ثمره 

سال ها تالش صادقانه و جلب اعتماد مردم می باشد
به شما و همکارانتان تبریک می گوییم.

موسسه مطبوعاتی پیام آوران کرمان

مجوز فعالیت
موسسه اعتباري نور صادر شد

  محمد صالحی رئیس سازمان: 

تکذیب می کنم
 مظفر داوری نایب رئیس اول:

نظام مهندسی را از رسمیت انداختند
 دکتر بدیعی عضو هیات مدیره:   

درآمدی که فقط از مهر و امضا حاصل شود نامشروع است

موسسـه اعتبـاري نـور، در چارچـوب فرآينـد سـاماندهي بازار 
غيرمتشـکل پولـي و پـس از طـي مراحـل قانوني، مجـوز فعاليت 
خـود را از بانـک مرکـزي جمهوري اسـامي ايـران دريافت کرد. 
بـه گـزارش تابنـاک اقتصادی، بانـک مرکزی اعام کرد: موسسـه 
اعتبـاري نـور کـه در حـال حاضـر بـه عنـوان چهارمين موسسـه 
تجميـع  مي شـود، حاصـل  شـناخته  مجـاز  غيربانکـی  اعتبـاري 
هميـار  »پيشـگامان  و  آينـده«  »کارسـازان  اعتبـار  تعاوني هـاي 
يـزد« و صندوق هـاي قرض الحسـنه »ريحانه گسـتر« و »مشـيز« 
بـوده و مسـئوليت پاسـخگويي بـه مشـتريان اين نهادهـاي پولي  

را بـه عهـده خواهد داشـت.

بانـک مرکـزي، در راسـتاي تحقـق اهـداف اقتصـادي دولت و 
همچنيـن انتظام بخشـي بـه بـازار پولـي و بانکـي کشـور، موضوع 
سـاماندهي بـازار غيرمتشـکل پولـي را بـا جديـت در دسـتور کار 
قـرار داده و اميـد دارد بـا اسـتعانت از خداونـد متعـال و همياري 
همـه دسـتگاه ها و هموطنـان عزيـز، ايـن مسـير را تـا دسـتيابي 

بـه اهـداف موردنظـر دنبـال کند.
گفتنـی سـت بانـک مرکـزی چنـدی پيـش بـه مـردم دربـاره 
موسسـات مالـی غيـر مجـاز هشـدار داده بـود و حـاال موسسـه 
اعتبـاری نـور در ليسـت موسسـات مالی مجـاز قرار گرفته اسـت 

و از ايـن نظـر مشـکلی نـدارد.

یادداشت روز

خبـر موفقيـت تيم ميـراث فرهنگی ايران در سـی و 
نهمين نشسـت کميته ميراث جهانی يونسـکو در شـهر 
»بـن » آلمـان و ثبت منظر فرهنگی روسـتای شـگفت 
»ميمنـد« و تپـه باستانی«شـوش« در فهرسـت ميراث 
جهانـی طـی جلسـات دفاعيه ايـن هيات ، خبـر خوبی 
بود که به سـرعت در شـبکه های رسـمی و غير رسمی 
بـه گـردش در آمد. رسـيدن تعـداد پرونده هـای موفق 
ايـران در فهرسـت جهانـی بـه عـدد 19 و ارتقاء کشـور 
بـه رتبـه 12 در بيـن نزديـک بـه 190 کشـور عضـو به 
هـر حال بـرای هر ايرانـی به خصوص بـرای عاقمندان 
بـه تاريـخ و فرهنـگ ايـن مـرز و بـوم  آنقدر ارزشـمند 
اسـت که بسـياری را بـه وجد بيـاورد. از منظـری ديگر 
ايـن مهم نشـان از ارزش هـای واالی يکی از کهن ترين 
سـرزمين هـای دنياسـت که نقـش زيـادی در کميت و 
کيفيـت تاريخ و تمدن و سرنوشـت سـاکنان کره زمين 
داشـته اسـت و اگر تعداد آثار جهانی را شـاخصی برای 
ظرفيـت هـای هر کشـوری از اين بعـد در نظر بگيريم ، 
سـهم ايران بسـيار بيشـتر از اين هاسـت  که مطمئنن 
اگر شـرايط نامسـاعد جنگ تحميلی و تبعـات آن نبود 
و شـرايط عـادی در کشـور بـود چـه بسـا اکنـون آمـار 
ايـران نزديـک بـه 30 اثـر جهانـی بـود و مـا را در رده  
کشـورهايی چـون چيـن ،هند،ايتاليـاو...  از ايـن لحاظ 
قـرار مـی داد.البتـه بـا توجـه به رشـدی که طـی چند 
سـال اخيـر در اين رابطه شـاهديم و جديتـی که اکنون 
در ايـن رابطـه وجـود دارد اميـد مـی رود هـر سـاله بر 
تعـداد آثـار جهانـی ايـران افـزوده گـردد. امـا آنچـه که 
در کنـار ايـن رويـه ، اهميـت بيشـتری پيـدا مـی کند 
رفتـار و کـردار مـا نسـبت بـه اين آثار ارزشـمند اسـت. 
اکنـون مـا در اسـتان کرمـان ارگ بـم ، باغ شـاهزاده و 
ميمنـد را بـه جهانيـان عرضـه کـرده ايم و بيابـان لوت 
هـم در نوبـت اسـت و پيـش از ايـن  نيز محوطـه های 
باسـتانی جيرفـت و سـاختار فرهنگـی تاريخـی شـهر 
کرمـان را نيـز پيشـنهاد داده ايـم . مـا حـاال آثـاری را 
داريـم کـه بيشـتر از گذشـته به آنهـا افتخـار می کنيم 
و ايـن افتخـار بيشـتر و ارزشـمند تر خواهد شـد وقتی 
کـه کرمانی هـا در حفاظـت ، نگهـداری و مديريت اين 
آثـار جهانـی، برنامه ريزی و اجرای شايسـته ای داشـته 
باشـند.افزايش اعتبـار و نام تـک تک اين آثـار ، حداقل 
دسـت آوردی اسـت کـه در ابتـدا حاصـل مـی آيـد و 
خـود به خـود ذهن تعداد بيشـتری از گردشـگران را به 
سـمت و سـوی خـود سـوق مـی دهد امـا اين بـه هيچ 
وجـه کافـی نيسـت.اکنون اگر چه مراحل سـخت کار و 
تکميـل پرونده و رعايـت ضوابط و اسـتاندارد های الزم 
بـرای يـک اثـر واجـد شـرايط ميـراث جهانـی را فراهم 
نمـوده ايـم و ايـن رويـداد مهـم را تجربه نمـوده ايم اما 
ايـن تـازه اول کار اسـت و سـختی راه از حـاال شـروع 
مـی شـود. برخـورد شايسـته بـا ايـن آثـار و مديريـت 
ايـن دسـت ميـراث جهانی بـه صورتـی که اصالـت آن 
حفـظ گـردد و حيـات آن همچنـان بـا مـردم و محيط 
پيرامـون بـه شـکل شايسـته ای ادامـه داشـته باشـد ، 
نيازمنـد برنامـه ريـزی و مديريـت متفاوتی بـا آنچه که 
در شـرايط معمول با آن مواجه هسـتيم دارد. حساسيت 
نهادهای نظارتی يونسـکو نسـبت به اين آثار باالسـت و 
در همين نشسـت فعلی نيز شـاهد خروج برخـی از آثار 
ثبـت شـده در گذشـته از ليسـت ميراث جهانـی بوديم 
کـه نمونـه آن يـک پـارک ملـی در کلمبيا بـود که اين 
خود مسـوليت مردم اسـتان کرمان و نيز تصميم سازان 
را بيشـتر از گذشته سـنگين تر می کند. در حال حاضر 
اسـتان کرمـان در کنار اسـتان های فارس ، خوزسـتان 
و اصفهـان بيشـترين آثـار جهانـی را ميزبانـی می کند. 
بايـد از ايـن ظرفيت بيشـتر بهـره برد و خوشـبختانه با 
نگاهـی بـه توزيـع ايـن آثـار و نيـز آثـار پيشـنهادی در 
سـطح اسـتان مـی توان  بـه عنوان فاکتـور تـازه ای در 
مسـير توسـعه ، در نظـر گرفـت. حاال که کرمـان بزرگ 
و بـزرگ تـر می شـود ما نيز بايسـتی در اين مسـير در 
شـان و مقـام نام کرمـان رفتار کنيم و نشـان بدهيم که 
ارزش هـای سـرزمين مـان را درک کـرده ايـم و افتخار 
ميزبانـی جهانيـان را بيش از گذشـته خواهيم داشـت.

رهن و اجاره
منزل ویالیی خاص 400 متر بنا در پنج راه 
24 آذر دوبلکس حیاط مشجر استخر آب 
گرم کف تمام سنگ درها چوبی پارکینگ 
مسقف االچیق تمام سنگ با نظر متقاضی 

220 رهن کامل یا تبدیل به اجاره
09398502874

رهن و اجاره
7 واحد آپارتمان نوسازکلید نخورده در 
یک مجتمع یک و دو خوابه در خیابان 

جهاد جهت اجاره و رهن طبق نظر 
متقاضی تک یا یک جا75 تا 90 متر 

09398502874

رهن و اجاره
دفتر اداری خوش ساخت با 

امکانات مناسب در خیابان شمال 
جنوبی )چمران(09398502874

فــروش مجلـه 
جـدول باطله
 در سراسر استان

09353404005

دفتر تهیه و اجاره 
ماشین آالت ساختمانی 

برادران امیری 
شماره تماس: 09132994696

کرمان
و میراث جهانی

محمد جهانشاهی

با خودداری برخی از اعضا از حضور در جلسات

نظام مهندسی
از رسمیت افتاد

باالخره یونسکو
میمند را پذیرفت
صفحه 6

صفحه 3
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یادداشت

دو نگرش آمریکایی 
درمورد ایران 

 علیرضا شیخ عطار* 

مراحـل  در  غربـی  قـدرت  و شـش  ايـران  مذاکـرات 
متحـده  ايـاالت  می رسـد  نظـر  بـه  دارد.  قـرار  پايانـی 
آمريـکا بيـش از ايـران و حتـی سـاير مذاکره کننـدگان 
غربـی تمايـل بـه انجـام مذاکـره و توافـق دارد. تعجيـل 
آمريـکا به دليـل مصوبـه چنـد مـاه پيـش کنگـره  ايـن 
کشـور اسـت که براسـاس آن کنگـره بايد هرگونـه توافق 
بـا ايـران را بررسـی کـرده و نظرمثبـت يـا منفـی خـود 
را درمـورد توافـق اعـام کنـد. ازطرفـی اوباما قصـد دارد 
تـا پايـان دوره رياسـت جمهوری خـود پرونـده هسـته ای 
ايـران را به سـرانجام برسـاند و برای خود نامـی در تاريخ 
ديپلماسـی جهـان بـه ثبـت برسـاند. بنابرايـن آنهـا بـه 

دنبـال ضرب االجـل هسـتند نـه طـرف ايرانـی. 
مقامـات ايرانـی بـه دنبـال يـک توافـق خوب هسـتند 
آنهـا  يابنـد.  دسـت  مطلـوب  نتيجـه ای  بـه  بتواننـد  تـا 
سـعی دارنـد اين گونـه جلـوه دهنـد کـه فشـار ناشـی از 
اسـت  آورده  ميزمذاکـره  پـای  را  ايرانی هـا  تحريم هـا 
درحالـی کـه اين گونه نيسـت و تحريم ها بخـش کوچکی 
ازعلـت حضـور ايـران پـای ميـز مذاکـره اسـت وعوامـل 
ديگـر نيـز در عـزم ايـران بـرای مذاکـره نقش دارنـد. در 
کناراشـتياق آمريکا و شـخص اوباما فشـارهايی از سـمت 
گروه هـای مخالـف درداخـل خـاک آمريـکا بـه مذاکـرات 
وارد می شـود. البتـه گروه هـای مخالـف آمريکايـی به طور 
قطع با مسـاله هسـته ای مشـکلی ندارند بلکـه آنها دنبال 
تضعيـف ايـران در منطقـه و جايگاه اين کشـور در جهان 

. هستند
 بنابرايـن مکـرر به اوباما فشـار می آورند کـه اين قضيه 
حـل نشـود. آنهـا براين خيـال هسـتند که اگـر تحريم ها 
و فشـار ها بـر ايـران ادامـه پيـدا کنـد ايـران از ادعا هـای 
خـود در منطقـه کوتـاه می آيـد. بـه نظـر می رسـد تنهـا 
طرفی کـه درمذاکـرات براسـاس منطـق برچارچوب های 
مـورد اجمـاع تاکيـد دارد ايـران اسـت. ايـران هيـچ گاه 
خـود را مقيـد بـه زمـان نمی دانـد و می خواهـد درطـول 

مذاکـرات بـه محتـوای موردنظـر خود برسـد.
 در داخـل ايـران اجمـاع خوبی ميان همـه جريان های 
قـدرت وجـود دارد و همـه تاکيـد دارنـد منافـع ملـی ما 
بايـد درمذاکـرات تاميـن شـود. طرف هـای غيرآمريکايی 
بـه تدريـج از رفتارهـای متناقـض غربـی کافـه شـده اند 
زيـرا منافـع اروپايی هـا درحـل مسـاله هسـته ای اسـت. 
اوبامـا مدعـی اسـت که توانسـته همـه دنيا را عليـه ايران 
بسـيج کنـد درنتيجـه بـا ادامـه بهانه گيری ها ايـن ادعای 
وی رفته رفتـه رنـگ می بـازد. اگـر توافـق صـورت بگيـرد 
حل وفصـل  از  اسـت  ممکـن  نيـز  خاورميانـه  معـادالت 
از گروه هـای  يکـی  بگيـرد.  تاثيـر  ايـران  اتمـی  پرونـده 
داخلـی آمريـکا ايـن نکتـه را پذيرفتـه اسـت کـه ايـران 
بازيگـر بـزرگ و اصلـی منطقـه اسـت و بايـد بـا ايـران 
تعامـل شـود ولـی گروه هـای محافظـه کار اعتقـاد دارنـد 
کـه نبايـد به ايـران بها داد و تئـوری آنهـا در مقابل ايران 
بر برخورد سـخت اسـتوار اسـت. درنتيجه درحـال حاضر 
کـه گـروه اول عمـا قـدرت قابـل ماحظـه ای در آمريکا 

دارنـد بايـد توافـق صـورت گيرد.
* سفير سابق ايران در آلمان  

تهیه طرح جامع 
برای توسعه

ساحل مکران
رئيس جمهـور  اول  معـاون 
تدويـن  و  مطالعـه  ضـرورت  بـر 
توسـعه  بـرای  جامـع  طرحـی 
زيربنايـی سـواحل مکـران تاکيـد 
کـرد و از وزارت راه و شهرسـازی، 
سـازمان محيط زيسـت و سازمان 
مديريـت و برنامه ريزی کشـور خواسـت در اسـرع وقـت طرحی جامـع تهيه کنند. 
بـه گـزارش حـوزه دولـت خبرگـزاری فـارس بـه نقـل از پايـگاه اطـاع رسـانی 
رياسـت جمهوری، جلسـه کارگـروه توسـعه زيربنايـی سـواحل مکـران به رياسـت 
معـاون اول رييـس جمهور برگزار شـد. اسـحاق جهانگيری در اين جلسـه با تاکيد 
بـر اين که توسـعه ی اقتصـاد دريايی جنوب کشـور در محور چابهار - خرمشـهر با 
تأکيد بر سـواحل مکران، يکی از سياسـت های کلی برنامه ی ششـم توسـعه اسـت 
کـه اخيـرا توسـط مقام معظـم رهبری اباغ شـده گفت: توسـعه و آباد شـدن اين 
سـواحل همـکاری و تـاش همه دسـتگاه هـا و بخش هـای مختلف را مـی طلبد. 
معـاون اول رييـس جمهـور بـا يـادآوری اين نکتـه که البته ايده توسـعه سـواحل 
مکـران بـا سـفر مقام معظم رهبـری به بندرعباس مطرح شـده بود، اظهار داشـت: 
رييـس جمهـور نيـز در بازديد خود از اين منطقه، توسـعه سـواحل مکـران را يکی 
از برنامـه هـای کليـدی دولـت معرفـی کـرده و تصميم دولـت در خصـوص ايجاد 

منطقـه آزاد در ايـن منطقـه را بـه مـردم اعـام کـرده اسـت.

کسانی که 70 
هزارتومان بلیت 

کنسرت می خرند، 
یک اقلیت هوسران 

هستند!
مقـدس  مشـهد  جمعـه  امـام 
گفـت: وقتی جريانی ببيند مسـأله 
رهبـری واليـی جامعه کـه در خط 
حاکميـت اهلل اسـت، بـا منافـع و 
مطامـع سياسـيش جـور در نمی آيـد و در صدد مقابلـه با جريان واليـت برآيد، خدا 
سـتيز اسـت. به گـزارش انتخاب عضـو مجلس خبرگان رهبری با اشـاره بـه اين که 
در مسـأله برگـزاری کنسـرت برخی مسـؤوالن می گوينـد »چرا شـما مزاحم مردم 
می شـويد و نمی گذاريد مردم از يک برنامه اسـتفاده کنند؟«، گفت: طبق شـنيده 
هـا بليـت ايـن کنسـرت هـا 70 هـزار تومان اسـت و کسـانی کـه اين بليـت را می 
خرنـد بـه جـز يک اقليت هوسـران نيسـتند؛ مردمی کـه با ايـن گرانی بـرای خورد 
و خـوراک شـبانه روزی شـان مشـکل دارنـد، 70 هـزار تومـان بليت کنسـرت نمی 
دهنـد. علـم الهـدی تصريـح کرد: شـما بـه عنوان يـک مسـؤول و مدعی ايـن نظام 
که مسـؤوليتت را بر اسـاس خون شـهدا به دسـت گرفته ای، طرفدار شـهوت رانی 
و عياشـی رفـاه طلبانـی شـده ای کـه اگر بنا شـد يک حکم شـرعی و الهـی جلوی 
شـهوت رانـی شـان را بگيـرد، ناراحـت می شـوند؟ و با يـک ارزش الهـی مقابله می 

کنـی تـا راه را بـرای شـهوت رانـی يـک اقليت رفـاه طلب بـاز کنی؟

پیشروی کند 
رسیدگی به گزارش 
تحقیق و تفحص از 

تأمین اجتماعی
عضـو هيئـت رئيسـه تحقيـق 
اجتماعـی  تأميـن  از  تفحـص  و 
رسـيدگی  کنـدی  از  انتقـاد  بـا 
مرتضـوی  تخلفـات  گـزارش  بـه 
ايـن  سـاختار  اصـاح  خواسـتار 
مجموعـه شـد. بـه گـزارش ايلنـا حسـين دهدشـتی تصريـح کـرد: کنـد بودن 
رونـد رسـيدگی بـه تحقيـق و تفحـص از سـازمان تأميـن اجتماعـی بـه ويـژه 
تخلفـات مرتضـوی بـا توجـه بـه گذشـتن نزديـک بـه دوسـال از نهايی شـدن 
ايـن گـزارش، مـورد انتقـاد تحقيق و تفحـص کنندگان اسـت. وی بـا تأکيد بر 
اينکـه در جلسـات مشـترک با مسـئوالن قوه قضاييـه قول های مسـاعدی برای 
بـه نتيجـه رسـيدن هـر چـه سـريع تر، پرونـده داده شـده، افـزود: در اين بـاره 
تاکنـون اقداماتـی انجـام شـده امـا تقاضـای مـا تسـريع در روند رسـيدگی در 
مورد پرونده يادشـده اسـت. نماينده مردم آبادان در مجلس شـورای اسـامی، 
همچنيـن اصاح سـاختار سـازمان تأميـن اجتماعـی و تصميم گيـری در مورد 
بدنـه برجـای مانـده از دوران تصدی مرتضـوی را ديگر مطالبه جـدی در حوزه 
يـاد شـده خوانـد و ادامـه داد: بايد در ايـن سـازمان اقداماتی انجام شـود که از 

نظـر سـاختاری زمينـه تخلفـات دوره   گذشـته، قابـل تکـرار نباشـد.

پیروز ارجمند از دفتر 
موسیقی ارشاد رفت

مدير کل دفتر موسـيقی صبح 
ديروز از سـمت خـود کناره گيری 
کـرد. پيـروز ارجمنـد - مدير کل 
دفتـر موسـيقی - در گفت وگـو با 
ايسـنا بيـان کرد: مدتی اسـت که 
شـده  باعـث  کاری  مشـغله های 
بگيـرم  تصميمـی  چنيـن  اسـت 
تصميـم دارم دوبـاره بـه مجامـع 
دانشـگاهی برگـردم. او در پاسـخ 
بـه سـوالی مبنـی بـر اينکه آيـا خيلـی وقت اسـت که در فکـر چنيـن تصميمی 
اسـت ، خنديـد و گفـت: چـه بگويـم ؛ بـه هـر حـال همه چيـز همين گونـه پيش 
مـی رود. پيـروز ارجمنـد از 29 دی مـاه 1392 بـا حکـم علی مرادخانـی - معاون 
هنـری وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـامی - جايگزيـن عليرضـا پاشـايی شـده 
بـود کـه سرپرسـتی دفتـر موسـيقی را برعهـده داشـت. ايـن در حالی اسـت که 
اسـتعفای وی بافاصلـه  از سـوی علـی مرادخانی معـاون هنـری وزارت فرهنگ 
و ارشـاد اسـامی پذيرفتـه شـد. بنابرايـن گزارش، تا زمـان انتخـاب مدير جديد، 
طالبـی بـه عنـوان سرپرسـت دفتـر موسـيقی انتخاب شـده اسـت. ايـن گزارش 
حاکيسـت ارجمنـد روز گذشـته در نشسـت بررسـی علـل لغـو کنسـرت هـای 
موسـيقی اظهاراتـی مبنـی بـر اينکـه اينگونـه اقدامـات تـا حـد بسـيار زيـادی 
ارتباطـی بـه مواضـع حاکميتـی و نيـروی انتظامی نداشـته و تنهـا بخاطر برخی 

ناهماهنگـی هـا از سـوی برگـزار کننـدگان کنسرتهاسـت بيان داشـت.

خبر خبرخبر خبر

آيـت ا... خامنـه ای رهبـر معظـم انقاب 
از اسـتادان  از هـزار نفـر  در ديـدار بيـش 
دانشـگاههای  علمـی  هيأتهـای  اعضـای  و 
سراسـر کشـور، نقـش اسـتادان را در تعليم 
و تربيـت نسـلی پرتـاش، مؤمن و پيشـرو، 

نقشـی بـی بديـل خواندنـد و بـا تأکيـد بـر 
محيطهـای  در  سـازی  حاشـيه  از  پرهيـز 
علمـی افزودنـد: شـتاب علمـی کشـور، بـه 
هيـچ دليلـی، نبايـد کاهـش يابـد. گزيـده 
بيانـات رهبـری را در زيـر بـه نقل از ايسـنا 

خوانيد: مـی 
دفـاع  سـال   8 فرماندهـان  همچـون   
مقـدس، بـا حضـور عينـی در ايـن مبـارزه 
حياتـی و عميـق، جوانـان دانشـجو يعنـی 
افسـران جنـگ نـرم را فرماندهـی و هدايت 
کنيـد کـه ايـن ميـدان نيـز، يـک »دفـاع 

اسـت. مقـدس« 
 بخـش اعظـم اسـاتيد، »مؤمـن، متدين و 
معتقـد بـه مبانی انقـاب« هسـتند که اين 
مسـئله بسـيار مهـم، باعـث افتخـار کشـور 

است.
 عناصـری کـه از هجمه تبليغـات موذيانه 
و عمدتـاً پنهـان نمـی هراسـند و بـه ايفای 
وظايـف مهـم خـود مشـغولند، بايـد مـورد 

توجـه و تجليـل قـرار گيرند.
 شـتاب علمـی شـوق برانگيـزی کـه اين 
افتخـار را نصيـب ايـران کـرد، امـروز کـم 
شـده اسـت و مسـئوالن بايد هّمت مضاعف 
کننـد کـه حرکـت پيشـرفت علمـی از دور 
نيفتـد و متناسـب بـا نيـاز کشـور شـتاب 

. د گير
دهـد  مـی  نشـان  دقيـق  تحقيقـات   
مسـأله بورسـيه هـا، بـه آن شـکلی کـه در 
روزنامه هـا بـا آن بـازی کردند نبـود، اما اگر 
هـم بـود بايـد از راههـای قانونـی امتيازاتی 
کـه عـده ای برخـاف قانـون گرفتـه بودنـد 
لغـو می شـد نه اينکه سـر و صـدا و جنجال 

شود. درسـت 

 سـّمی که در ايـن موضوع به دانشـگاهها 
مبتنـی  فکـری  بينـش  از  شـد  تزريـق 
و  گرفـت  مـی  نشـأت  کاری  سياسـت  بـر 
متأسـفانه، هـم خـاف قانـون، هـم خـاف 

تدبيـر و هـم خـاف اخـاق بـود.
»پيشـرفت  بحـث  کـه  همانگونـه   
گفتمـان  يـک  بصـورت  کشـور«  علمـی 
بـه يـک جريـان  تبديـل  رايـج درآمـد و 
جامـع  نقشـه  درخصـوص  شـد،  عملـی 
علمـی نيـز الزم اسـت اسـاتيد و مديـران 
از  کشـور  دانشـگاههای  دانشـجويان  و 
جزئيـات ايـن نقشـه آگاه شـوند و نقشـه 
»گفتمـان  يـک  بصـورت  علمـی  جامـع 

درآيـد. شـده«،  پذيرفتـه 

بورسیه ها آن طور که روزنامه ها با آن بازی کردند، نبود

فشار بر ما برای 
حضور در انتخابات 
زیاد است

اکثـر  گفـت:  احمدی نـژاد 
اينجـا  مـا  شـما می دانيـد کـه 
سـرگرم چـه کاری و دنبال چه 
بعضـی  هسـتيم.  برنامه هايـی 
و  نداشـتند  اطـاع  دوسـتان 
تـا  بدهيـم  توضيـح  خواسـتند 

همـه بداننـد .رئيـس دولـت نهـم و دهم بـا بيان اينکـه ما در اينجـا به طور 
مطلـق هيچ برنامـه ای و عاقه ای برای فعاليت هـای انتخاباتی نداريم، گفت: 
اگـر تصميم يا تکليفی داشـتم که کاری را انجـام دهم، در آن صورت خودم 
صراحتـاً بـه ملـت اعام می کـردم. محمـود احمدی نـژاد رئيـس دولت نهم 
و دهـم در مراسـم افطـار با شـماری از مقامـات و مسـئوالن عاليرتبه دولت 
هـای نهـم و دهم کـه چند روز پيـش در سـاختمان ولنجک تهـران برگزار 
شـد، اظهـار داشـت: بنـده و جمعی از دوسـتان پـس از يک بررسـی دقيق 
بـه ايـن نتيجـه رسـيده ايـم کـه در ايـن مقطـع از زمان، بـه جـز بازخوانی 
و تبييـن انديشـه حاکـم بـر انقـاب کـه همان انديشـه امـام راحل، اسـام 
نـاب و حقيقـت توحيـد و عدالـت اسـت، هيچ مسـئوليت و تکليـف ديگری 
نداريـم. وی افـزود: البتـه اکثـر شـما می دانيـد کـه مـا اينجـا سـرگرم چه 
کاری و دنبـال چـه برنامه هايـی هسـتيم. بعضـی دوسـتان اطاع نداشـتند 
و خواسـتند توضيـح بدهيـم تـا همـه بداننـد. عـده ای از دوسـتان در اينجا 
از سراسـر کشـور در حـال برنامه ريـزی بـرای تبييـن آرمان هـای انقـاب 
اسـامی و بازخوانـی مجـدد خـط امـام راحـل )ره( هسـتند. رئيـس دولت 
نهـم و دهـم خاطرنشـان کـرد: شـما می دانيـد که فشـار بـر جمع مـا برای 
حضـور در برنامه هـای سياسـی مثل انتخابـات مجلس و دولـت و چه و چه 
زيـاد اسـت. مـن می خواهم خدمـت آن دسـته از عزيزانی که اطـاع ندارند 
عـرض کنـم کـه مـا در اينجـا بـه طـور مطلـق هيـچ برنامـه ای و عاقـه ای 
بـرای فعاليت هـای انتخاباتـی نداريـم. احمدی نـژاد بـا بيان اينکه متاسـفانه 
در رسـانه ها، حرف هـای دروغ و بی پايـه و اسـاس زيـاد زده می شـود، گفت: 
در رابطـه بـا مـا ظاهـرا فعـا »رفـع القلـم” اسـت. ظاهـرا همـه آزادنـد که 
هرچـه می خواهنـد از دروغ و تهمـت و افتـرا عليـه دولت هـای نهـم و دهم 
و اينجانـب و دوسـتانم بگوينـد، بنويسـند و منتشـر کننـد. وی اضافه کرد: 
خبرهـای جعلـی را در بولتن هـا، سـايت ها و روزنامه هـا منتشـر می کننـد و 
حتـی بـه داسـتان سـرايی می پردازند. يکی از دوسـتان امـروز متن مفصلی 
را از يـک روزنامـه نقـل کـرد کـه از صفـر تـا صـد آن کاما سـاختگی بود. 
ابتـدا خبرهـای دروغ را منتشـر می کننـد و سـپس برپايـه القائـات سـوء، 
دربـاره آنهـا به داسـتان سـرايی می پردازنـد. اين وضعيت خيلی بدی اسـت 
کـه بـرای مواجهـه بـا آن و پاسـخ بـه دروغ پردازی هـا، نيـاز بـه اسـتخدام 
ده هـا کارمنـد اسـت تا تمـام اين رسـانه ها را رصد کـرده و هـر روز مطالب 
آنهـا را تکذيـب کننـد و آنها هـم حتی تکذيبيه ها را منتشـر نکننـد و البته 

مـا هزينـه انجـام ايـن کار را نداريم. 

تحلیل رسانه های 
جهان از مذاکرات 
هسته ای

در حاليکـه فـردا آخريـن روز 
از تمديـد هفـت روزه مذاکـرات 
هسـته ای اسـت، رسـانه هـای 
مختلـف جهـان بـه تحليـل اين 
در  انـد.  پرداختـه  مذاکـرات 
ايـن گـزارش سـعی کـرده ايـم 
رسـانه  برخـی  تحليـل  آخريـن 

هـای مطـرح دنيـا را منتشـر کنيـم.
سـی ان ان: بـا صـدور بیانیـه ای اعـالم مـی شـود تحریـم هـا 

برداشـته مـی شـوند
بـه نظـر می رسـد کـه در مـورد موضوعات خاص پيشـرفت وجود داشـته 
باشـد. بـرای مثـال چيزی کـه ما می دانيـم اين اسـت که مذاکـره کنندگان 
تـا اواخـر شـب حتی تا سـه بامـداد کار می کننـد و روی موضـوع تحريم ها 
بـه طـور خـاص کار مـی کنند. يکـی از مقاماتـی کـه مسـتقيما در گفتگوها 
حضـور دارد بـه سـی ان ان گفتـه اسـت کـه ظاهـرا توافقنامـه ی آزمايشـی 
وجـود دارد مبنـی بـر اينکـه اگـر توافقنامـه امضـا شـد، بـا صـدور بيانيه ای 
اعـام شـود کـه تحريـم هـا برداشـته شـدند ولـی در ادامـه جـدول زمانـی 
وجـود داشـته باشـد که براسـاس آن بـرای هرگونـه اقدامی کـه در برنامه ی 

هسـته ای ايـران صـورت گيـرد تحريـم های جديد برداشـته شـوند.
فرانس 24: حسن نیتی واقعی

حسـن نيتـی واقعـی برای رسـيدن به توافق برسـر برنامه هسـته ای ايران 
نـزد طرفيـن مذاکره کننـده وجـود دارد. گـروه پنـج بـه عـاوه يـک و تهران 
پـس از بيسـت مـاه مذاکـره همچنـان بـرای رسـيدن بـه توافقـی نهايـی در 
حـال تاشـند. هنـوز اختافاتـی وجـود دارد امـا دو طـرف برای رسـيدن به 
توافـق حسـن نيتـی واقعـی نشـان داده انـد. يوکيـا آمانـو، مديـرکل آژانـس 
بيـن المللـی انـرژی اتمی در ايـن باره گفت پيشـرفت هايی بـرای حرکت رو 
بـه جلـو صـورت گرفتـه اما کارهـای بيشـتری الزم اسـت. با همـکاری ايران 
فکـر مـی کنـم خواهيم توانسـت به منظور شـفاف سـازی مسـائل مربوط به 

برنامـه هسـته ای ايـران گزارشـی تـا پايان سـال منتشـر کنيم.
بی بی سی: گشایش جدید

در زمينـه ابعـاد نظامـی احتمالـی برنامه هسـته ای ايران، گشـايش حاصل 
شـده اسـت. اميدهـا ايـن اسـت که مشـکات، يک به يـک حل شـوند، گرچه 
اظهـار نظرهـای عمومـی بـه گونـه اسـت کـه ممکن اسـت مـن و شـما تصور 
کنيـم هيـچ راهـی بـرای فيصلـه دادن بـه اختافـات وجـود نـدارد. مذاکرات 
دقيقـاً بـر سـر همين مسـائل اسـت، هنـوز چنـد روز ديگر زمـان باقـی مانده 
اسـت و مذاکـره کننـدگان فرصـت دارنـد تـا معـدود مسـائِل باقـی مانـده، از 
جملـه دادن اجـازه دسترسـی بازرسـان آژانس بـه )مراکز( داخل ايـران را حل 
و فصـل کننـد. بـی بی سـی بـه نقـل از خبرنـگارش افـزود: آنچه مـن از زبان 
يـک مقـام بلنـد پايـه ايرانـی در اينجا شـنيدم، اين اسـت کـه ايـران، پروتکل 
الحاقـی پيمـان منـع تکثير )ان پی تـی( را اجرا خواهد کـرد و اين پروتکل نيز 
امکان دسترسـی مديريت شـده بازرسـان را از اين تأسيسـات فراهم می کند.

چشم انداز مذاکرات 
هسته ای مثبت است

رئيـس مجلس شـرايط امروز 
و  داغ  را  اسـامی  کشـورهای 
پرمسـئله دانسـت و گفت: امروز 
بسـياری از کشـورهای اسـامی 
درگيـر پديـده شـوم تروريسـم 
کـه  توانـی  و  نيـرو  و  هسـتند 
امـت اسـامی بايـد در موضـوع 
فلسـطين و پشـتيبانی از مـردم 

آن صـرف کنـد صـرف اختافـات درونـی شـده اسـت. گزيـده صحبـت های 
علـی الريجانـی را در نشسـت مشـترک بـا سـفرای کشـورهای اسـامی در 

تهـران بـه نقـل از نامـه نيـوز در زيـر مـی خوانيـد:
 مذاکـرات نسـبتا پيچيـده اسـت و دارای ابعـاد مختلفـی اسـت کـه تاش 
مـی کنيـم در نهايـت مذاکراتـی موفـق داشـته باشـيم کـه در ايـن مسـير 
در کشـور همـه قـوا و مسـئوالن بـا يکديگـر همـدل و هـم نظـر هسـتند تـا 

مذاکـرات رو بـه جلـو باشـد و توسـعه پيـدا کنـد.
 جمهـوری اسـامی ايـران همـواره در مذاکـرات تـاش کـرده اسـت بـه 

نتيجـه ای مثبـت دسـت پيـدا کنـد
 چشـم انـداز مذاکرات هسـته ای مثبت اسـت و گام هـای خوبی برای حل 

اختاف ها برداشـته شـده اسـت و مسير مسـير مثبتی است.
 ايـن رفتارهـا )تهديـد امريکا که همه گزينه ها روی ميز اسـت( را سـازنده 
نمـی دانيـم و آمريکايـی هـا بـا ايـن اظهـارات خـود خسـارت هـای زيـادی 
بـه خودشـان و منطقـه وارد کـرده انـد و ايـن حـرف هـا نسـنجبده اسـت 
و اميدواريـم ايـن مذاکـرات نتيجـه ای مثبـت بـرای منطقـه داشـته باشـد 
و زمينـه را بـرای حـل و فصـل اختافـات فراهـم کنـد و ايـن تـاش هـا به 
موفقيـت برسـد چـرا که در صئـورت تحقق اين موضـوع امنيت پايـدار را در 

منطقـه تضميـن مـی کند.
 برخـی کشـورهای قدرتمنـد در ايجـاد گروه های تروريسـتی نقـش دارند و 
ايـن کشـورها در سـوريه،عراق و يمـن دسـت بـه بحران سـازی مـی زنند که 
ايـن موضـوع جـای تاسـف دارد کـه در شـرايط امـروز، گرفتـار چنيـن بايی 
در امـت اسـامی شـديم کـه نمـی گذارد کشـورهای اسـامی نيروی خـود را 

ذخيـره کننـد تـا از آن بـرای مقابلـه با رژيم صهيونيسـتی اسـتفاده شـود.
 دسـت هايی هسـت که  کشـورهای اسـامی را تجزيه کنند و از کشورهای 
بـزرگ بعيـد نيسـت چنيـن هدفـی را دنبال کننـد کـه ريشـه آن را بايد در 
ضعـف درونـی کشـورهای اسـامی دانسـت کـه دشـمن بـا اسـتفاده از ايـن 

ضعـف تـاش مـی کنـد به اهـداف خود دسـت پيـدا کند.
  در سـال هـای اخيـر هـم که شـرايط منطقه بغرنج تر شـده اسـت شـاهد 
بـروز اختـاف و دامن زدن به اين مسـايل با برجسـته سـازی اختافات بوده 
ايـم کـه بيـن شـيعه و سـنی و فـرق اهـل سـنت کـه بايـد بـه ايـن موضوع 
توجـه کـرد کـه امـت اسـامی و فـرق مختلـف آن يـک قبلـه يـک پيامبر و 
يـک کتـاب دارنـد که از صدر اسـام تاکنون مشـترک بوده اسـت و اختافی 

در ايـن زمينـه وجـود ندارد.

خبرخبرمجلس

رهبری

رئيـس مجمـع تشـخيص مصلحـت نظام 
گفت:هم اکنـون آيـت ا... خامنـه ای در ايـران 
جايگزينـی بـه اين آسـانی نـدارد؛ و ايشـان 

محور اساسـی حيـات انقاب، امنيت کشـور 
و مرکـز مديريـت کشـور هسـتند و مـا هـم 
بايـد بـه ايشـان کمـک کنيـم. بـه گـزارش 

روابـط عمومـی مجمـع تشـخيص مصلحـت 
نظـام، اکبر هاشـمی رفسـنجانی در مصاحبه 
بـا خبرنـگار روزنامـه عربـی زبان الوفـاق در 
پاسـخ بـه پرسشـی درخصـوص روابط خوب 
انقـاب  معظـم  رهبـر  بـا  خـود  عميـق  و 
اسـامی افـزود: بلـه؛  مـا از جوانـی بـا هـم 

بوديم. دوسـت 
خامنـه ای  آقـای  از  سـال  پنـج  مـن   
بزرگ تـرم. اوليـن ماقات مـا در درس خارج 
آيـت ا... دامـاد بـود کـه با هم آشـنا شـديم؛ 
بعـد هـم رفاقت ها عميـق و در دوران مبارزه 
خيلـی عميق تـر شـد وبعـد از انقـاب ديگر 

زيادتـر شـد. وی ادامه داد: در همـه کارها با 
هـم کار می کرديـم؛  در جنـگ و در هـر جـا 
کـه شـما فکـر می کنيـد تا امـروز مـا همين 
اکنـون مـن و جمعـی  ارتباطمـان هسـت؛ 
کرده انـد  منصـوب  مجمـع  در  ايشـان  کـه 
سياسـت های کلـی نظـام را کـه در قانـون 
اساسـی از وظايـف رهبـری اسـت؛  آماده می 
کنيـم و بـه ايشـان مـی دهيم؛  و ايشـان هم 
اگـر تأييـد کننـد، ابـاغ می کننـد.  رئيـس 
گفـت:  نظـام  مصلحـت  تشـخيص  مجمـع 
عمـده کار مـا اين اسـت و نظارت بر حسـن 
اجـرای سياسـت های کلـی نيز با ماسـت که 

بـا واگـذاری ايشـان، بايـد نظـارت کنيم که 
اجـرا شـود. درباره ديگر مسـائل معمولی هم 
در ماقات هايـی کـه داريم، بحـث می کنيم. 
آقـای هاشـمی رفسـنجانی در بـاره رابطـه 
عاطفـی  و دوسـتی خـود بـا رهبـر معظـم 
انقـاب افـزود: مـا خيلـی صميمی هسـتيم؛ 
خيلـی  را  همديگـر  ايشـان،  هـم  و  مـن 
دوسـت داريـم؛ يـک منظـره کوچـک آن در 
بيمارسـتان بـود وقتـی کـه ايشـان جراحی 
کـرده بودنـد عيـادت من بـا ايشـان در آنجا 
بسـيار صميمـی بـود و همان منظره ای شـد 

ديديد. کـه 

رهبری محور اساسی حیات انقالب، امنیت کشور است
مجمع تشخیص مصلحت 
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خبر
دو معاون رئیس دولتی که خود
 را پاک ترین دولت می نامید

 در زندان هستند
نماينـده ولـی فقيـه در اسـتان کرمـان بـاز هـم بـه حمايت 
از دولـت تدبيـر و اميـد پرداخت. آيـت ا... سـيد يحيی جعفری 
بـه مناسـبت هفتـه گراميداشـت صنعـت و معدن بـا جمعی از 
مسـووالن سـازمان صنعـت، معـدن و تجـارت اسـتان کرمـان 
ديـدار مـی کرد، گفت: در دوره هشـت سـال رياسـت جمهوری 
احمـدی نژاد مسـايل و مشـکاتی بود و امروز دو تـا از معاونين 
مهـم وی در بازداشـت بـه سـر می برنـد. وی تصريح کـرد: اين 
اتفاقـات بـرای دولتـی افتـاد کـه خـود را پاکتريـن دولـت می 
ناميـد. آيـت ا... جعفـری بـا اشـاره بـه اينکـه بـا آمـدن دکتـر 
روحانـی اميـدواری وجود دارد، خاطرنشـان کـرد: دکتر روحانی 
دارای سـوابق روشـن بـوده و عـاوه بـر اينکـه در حـوزه علميه 
درس خوانـده، دارای دکتـرای حقـوق از انگلسـتان مـی باشـد.  
وی ادامـه داد: اميدواريـم بـا کمـک همـه مـردم و مسـووالن، 
اوضـاع کشـور هـر روز بهتـر شـود و اگر هـر مسـوولی کار خود 
را درسـت انجـام دهـد اوضـاع کشـور بهبود مـی يابـد. نماينده 
ولـی فقيـه اسـتان و امام جمعه کرمـان با بيان اينکه در کشـور 
نعمـت هـای خـدادادی فراوانـی وجـود دارد اظهـار کـرد: اگـر 
ملتـی آنقـدر ضعيف باشـد که نتوانـد از نعمت های خـدادادی 
اسـتفاده کنـد، بايـد خـود را مامـت کنـد. وی بـا بيـان اينکه 
بـی آبـی و کـم آبـی از مشـکات مهـم اسـتان می باشـد بيان 
کـرد: حدود 35 سـال قبل خود من به مسـووالن وقت هشـدار 
دادم کـه اگـر بـرای آب کرمـان فکـر اساسـی نشـود در آينـده 
بـا مشـکل مواجـه خواهيم شـد. وی ادامـه داد: امـروز کارهايی 
بـرای تاميـن آب از جملـه طرح هـای انتقـال آب از مکان های 
مختلـف بـه کرمـان در حـال انجـام اسـت، امـا خود ايـن طرح 
هـای انتقـال بـا مشـکاتی از جملـه هزينـه زيـاد و تاميـن آن 
مواجـه مـی باشـد. نماينده ولـی فقيه در اسـتان و امـام جمعه 
کرمـان در بخـش ديگـری از سـخنان خود با اشـاره بـه جنايت 
هـای رژيـم صهيونيسـتی خاطرنشـان کـرد: غربـی هـا از ايـن 
رژيـم حمايـت می کننـد و در بعضـی مواقع آنقـدر اين جنايت 
ها روشـن اسـت کـه سـازمان ملل مجبور می شـود کـه بگويد 

اسـرائيل در جنـگ غـزه جنايـت جنگی مرتکب شـده اسـت.

معاون مدیر کل دادگستری استان کرمان خبر داد:

راور مقام اول طالق در کشور را دارد 
حبيـب رحمانـی: محمد صادق شـجاعی معاون مدير 
کل دادگسـتری اسـتان کرمـان بـا اعـام ايـن خبـر در 
مراسـم توديع دادسـتان سـابق راور سـيد مهدی قويدل 
و معارفـه سـيد مرتضـی مرتضـوی بعنـوان سرپرسـت 
دادسـرای راور کـه در سـالن آمفـی تئاتـر فرهنـگ و 
ارشـاد اسـامی راور برگـزار شـد گفـت: آمار سـرقت در 
راور زيـاد اسـت امـا آمـار طـاق در راور بسـيار نگـران 
کننـده اسـت بـه حـدی کـه طـاق در راور باالتريـن 
درصـد آمـار را در کشـور دارد کـه مسـؤوالن امـر بايـد 
چـاره انديشـی کننـد. وی آنـگاه بـه بحـث عدالتخواهی 
پرداخـت و گفـت: واژه عدالـت در همـه جوامـع بشـری 
بسـيار واژه خوبـی اسـت که هيـچ چيز به انـدازه عدالت 
نمـی توانـد بـرای مـردم شـيرين باشـد زيـرا بهتريـن 
کاری کـه مـردم از دولتمـردان و از مسـؤولين اجرايـی 
خصوصـاً از دسـتگاه قضايـی انتظار دارند اجـرای عدالت 

اسـت کـه مـی توانـد مـردم را راضی نگـه دارد.
معـاون مديـر کل دادگسـتری اسـتان کرمـان افزود: 
در طـول تاريـخ بشـريت تمامی حـکام و تمـام پيامبران 
الهـی هميشـه از اهميـت عدالـت سـخن گفتنـد حتـی 
حـکام جـور و ظلـم که مـی خواسـتند بـه حکومتداری 
و اهـداف خودشـان ادامـه دهنـد با عوامفريبی در سـايه 
عدالتخواهـی، مـردم عـوام را فريـب می دادند تا سـلطه 
راور سـيد  دادسـرای  دارنـد. سرپرسـت  نگـه  را  خـود 
مرتضـی مرتضـوی نيـز طـی سـخنانی گفـت: اولويـت 
کاری خـودم را در مبـارزه بـا مـواد مخدر و سـودا گران 
مـرگ و قاچاقچيان بـِوزه توزيع کننـدگان مواد صنعتی 
خورده فروشـان و بحث عوامل توزيع و توليد مشـروبات 
الـکل و مبـارزه جـدی بـا رواج دهنـدگان ماهـواره قرار 
مـی دهـم کـه آفـت هـای بسـياری بـرای خانـواده هـا 
داشـته و هيچکس منکر اين مسـله نيسـت که تضعيف 
خانـواده ناشـی از عامل اصلی اسـتفاده از ماهواره اسـت 
کـه متأسـفانه توجهـی به آن نمـی شـود و کار فرهنگی 
هـم صـورت نمـی گيرد.  بنـده می گويم کـه 80 درصد 
عوامـل طـاق بـه دليـل اسـتفاده از ماهـواره اسـت که 
بصـورت خزنـده و نامحسـوس خانـواده هـا را متاشـی 
کـرده اسـت. وی در پايـان گفـت: آرزوی من اين اسـت 
کـه در پايان مسـووليتم اگر خواسـتند عملکـرد قضايی 
مـرا بـه محضـر رهبـر انقـاب برسـانند لبخنـد رضايت 
ايشـان بـر کارنامـه مـن نقش بنـدد و جزو ايـن رضايت 

مقـام معظـم رهبـری آرزوی ديگـری ندارم.

با خودداری برخی از اعضا از حضور در جلسات

نظام مهندسی
از رسمیت افتاد

 رضا عبادی زاده

نهـم تيرمـاه امسـال بـود کـه دو تـن از اعضـای فعلـی 
و سـابق نظـام مهندسـی سـاختمان کرمـان در بيانيه ای 
از عـدم حضـور حـود در انتخابـات آتـی نظـام مهندسـی 
کرمـان خبـر دادنـد. حميـد بديعی عضـو هيـات مديره و 
علـی اکبـر صاحـب قلـم از اعضـای اسـبق ايـن سـازمان، 
بيانيـه ای را در ايـن زمينـه صـادر کردند امـا نکته جالب 
توجـه ايـن بيانيه قسـمتی بـود کـه صادرکننـدگان آن از 
اوضاع نابسـامان سـازمان نظام مهندسی نوشـته بودند. در 
قسـمتی از اين بيانيه آمده بود:» سـازمان نظام مهندسـی 
سـاختمان اسـتان کرمان برای برون رفـت از وضعيتی که 
در مـاه هـای اخيـر دچـار گرديـده و بـه منظور بازسـازی 
و احيـای اعتمـاد عمومـی و برگشـت بـه مسـير توسـعه، 
بايسـتی دفـاع از منافـع عمومـی، حقـوق شـهروندان و 
بهـره بـرداران، سـپردن سـاخت و سـازها بـه مهندسـان 
دارای رزومـه حرفـه ای روشـن و کسـب درآمـد حـال و 
شـرافتمندانه بـرای مهندسـان و اتمـام همـه پـروژه های 
نيمـه تمام در سراسـر اسـتان را در صـدر برنامه های خود 
قرار دهد. همدلی، صميميت و شـکر مسـتمر به پيشـگاه 
پـروردگار سـبحان، بسـتری مطمئـن بـرای ايـن مقصود 
خواهـد بـود. در ايـن مـاه رحمت الهـی بـه درگاهش دعا 
کنيـم کـه دل هـای همه خلق خـود را به نـور ايمان منور 
فرمايـد.« ايـن قسـمت از بيانيـه باعـث شـد تـا خبرهايی 
کـه از پيـش در مـورد اختاف نظـر اعضای هيـات مديره 
سـازمان نظام مهندسـی و عـدم حضور برخـی از اعضا در 
جلسـات شـنيده مـی شـد رنـگ و بـوی واقعيت بـه خود 
بگيرنـد. در خبرهـای غير رسـمی شـنيده می شـد نيمی 
از اعضای هيات مديره اين سـازمان از حضور در جلسـات 
خـودداری کـرده انـد و بـه ايـن ترتيـب هيات مديـره در 
جلسـاتش قـادر بـه مصـوب کـردن قانونی نيسـت و عما 
نظـام مهندسـی از رسـميت افتاده اسـت. برخی شـايعات 
هـم از اسـتعفای چنـد نفـر از اعضـای هيات مديـره نظام 
مهندسـی حکايـت داشـتند. حـاال در شـرايطی که مهلت 
ثبـت نام در انتخابات سـازمان نظام مهندسـی سـاختمان 
از اول تيرمـاه آغـاز شـده و تـا پنج مـرداد ماه ادامـه دارد، 
برخـی ايـن خبرهـا را انتخاباتـی مـی داننـد و معتقدنـد 

کسـانی بـه نظام مهندسـی ايـراد مـی گيرند که شـرايط 
حضـور در انتخابات آتـی را ندارند. گفتنی سـت انتخابات 
نظـام مهندسـی سـاختمان قـرار اسـت نهم مهرماه سـال 

جـاری برگزار شـود.
تکذیب می کنم

رئيـس سـازمان نظام مهندسـی بـه »پيام مـا« گفت: 
ايـن خبـر کـذب اسـت. محمـد صالحـی که کارشـناس 
ارشـد معمـاری اسـت افـزود: مـن کـه رئيـس سـازمان 
هسـتم از ايـن ماجرا بی خبـرم آنوقت چطـور برخی می 
گوينـد اعضـا اسـتعفا کـرده انـد؟ وی دربـاره بيانيـه ای 
کـه اخيـرا از طـرف دو تن از اعضـای فعلی و اسـبق اين 
سـازمان منتشـر شـده مـی گويـد: در ايـن بيانيـه نکتـه 
خاصـی نيسـت و گفتـه انـد در انتخابـات آينـده کانديدا 
نمـی شـوند. ايـن بيانيـه هـا بيشـتر انتخاباتـی اسـت. 
صالحـی در پايـان گفـت: اگر خـدا بخواهـد در انتخابات 

نظـام مهندسـی کانديـدا می شـوم.
نظام مهندسی را از رسمیت انداختند

نايـب رئيـس اول سـازمان نظام مهندسـی در اين باره 
بـه »پيـام مـا« گفـت: چنـد نفـر از حضـور در جلسـات 
سـازمان خـودداری کـرده اند و باعث شـده اند جلسـات 
نظام مهندسـی به حد نصاب نرسـد و از رسـميت بيفتد. 
مظفـر داوری افـزود: وقتـی جلسـات رسـميت نداشـته 
باشـد ديگـر نمـی تـوان چيـزی را تصويـب کـرد. وی 
کـه مهنـدس عمران اسـت و در حـال حاضر دانشـجوی 
دکتـرای سـازه مـی باشـد تصريـح کـرد: آقـای صفـاری 
قبـا اسـتعفا داده بودنـد و تعـداد اعضـا بـه 10 رسـيد. 
امـا چنـد وقتيسـت کـه سـه نفـر ديگـر نـه اسـتعفا می 
دهنـد و نـه در جلسـات حضـور مـی يابنـد و و جلسـات 
را از رسـميت انداختـه انـد. مظفـر داوری اظهار داشـت: 
آقايـان بديعـی، حاوتـی و جـال کمالـی از حضـور در 
جلسـات خـودداری کـرده انـد در حالـی که اگر اسـتعفا 
مـی دادنـد، اعضـای علـی البـدل جايگزين می شـدند و 
جلسـات از رسـميت نمـی افتـاد چـرا که برای رسـميت 
داشـتن جلسـات بايـد حداقـل 8 نفـر از اعضـا حضـور 
پيـدا کننـد کـه در حـال حاضـر فقـط 7 نفـر حاضر می 

شـوند. وی در پاسـخ بـه اين سـوال کـه تصميـم مدنظر 
شـما بـرای ايـن امـر چيسـت گفـت: مـا 7 نفـر پيگيری 
کرديـم چـرا کـه حضـور ما هم بی اثر اسـت. درخواسـت 
کرديم نظام مهندسـی توسـط يک سرپرسـت اداره شـود 
کـه وزارتخانـه راه و شهرسـازی قبـول نکـرد و گفتنـد 
روال هميـن اسـت کـه بقيـه اعضـا در جلسـات شـرکت 
کننـد تـا زمانـی کـه وزارتخانه غيبـت ها را بررسـی کند 
و عضويـت افـراد غايـب را لغـو کنـد. نايـب رئيـس اول 
سـازمان نظـام مهندسـی کرمـان در واکنـش بـه بيانيـه 
منتشـره از طـرف دو تـن از اعضـای فعلی و اسـبق نظام 
مهندسـی هـم گفت: ايـن کارها شـگرد انتخاباتی اسـت.

درآمدی که فقط از مهر و امضا حاصل شود 
نامشروع است

عضـو هيـات مديـره سـازمان نظـام مهندسـی کرمان 
و يکـی از کسـانی کـه از حضـور جلسـات ايـن سـازمان 
خـودداری مـی کنـد بـه »پيـام مـا« گفـت: هدف مـا از 
ايـن بيانيـه تشـويق همکاران بـرای شـرکت در انتخابات 

بـود. حميـد بديعـی افـزود: االن جلسـات هيات رئيسـه 
غيـر رسـمی اسـت. وی در پاسـخ به چرايی عـدم حضور 
ديـدگاه  اختـاف  گفـت:  مهندسـی  نظـام  در جلسـات 
باعـث شـد در جلسـات حاضـر نشـويم. اختـاف ديدگاه 
هـم بگونـه ايسـت کـه از گفتگـو خـارج شـده و فراتـر 
از  دوسـتان  کـرد:  تصريـح  هاسـت. وی  ايـن حـرف  از 

ديـدگاه مـن نسـبت بـه منافـع مـردم بـا خبـر هسـتند. 
مـن معتقـدم منافـع مـردم بـر هـر چيـزی مقدم اسـت 
و فقـط نبايـد منافعـی را بـرای مهندسـان ديـد کـه زود 
گـذر هسـتند. بديعی اظهـار داشـت: برخی همـکاران 2 
ريـال درآمـد امضـای مهندسـی را مهـم تلقی مـی کنند 
در حاليکـه دفـاع از منافـع عمومی، حقوق شـهروندان و 
بهـره بـرداران، سـپردن سـاخت و سـازها بـه مهندسـان 
دارای رزومـه حرفـه ای روشـن اهميـت بيشـتری دارد. 
ايـن عضو هيـات مديره نظام مهندسـی افزود: متاسـفانه 
از ديـد برخـی مهندسـی بـه يـک مهـر و امضا و کسـب 
درآمـد از آن خاصـه شـده اسـت در حالـی کـه از نظـر 
مـا درآمـدی کـه فقـط از مهـر و امضـا حاصـل شـود و 
بـدون حضـور در کارگاه، سـاخت و سـاز، طراحی و غيره 
باشـد، نامشـروع اسـت و هيـات مديـره ای که از کسـب 
درآمـد نامشـروع دفـاع کنـد، عملی غيـر اخاقـی انجام 
داده اسـت. بديعـی دربـاره انتخابات پيش روی سـازمان 
نظـام مهندسـی گفت: اميـدوارم کار به مهندسـان دارای 

رزومـه حرفـه ای سـپرده شـود تـا اعتمـاد عمومـی بـه 
نظـام مهندسـی احيـا شـود و ايـن سـازمان مجـددا در 
مسـير توسـعه قـرار بگيـرد. وی در پايـان گفـت: خاصه 
شـدن مهندسـی در يـک مهـر و امضـا در قبـال دريافت 
پـول خـاف اخاق و اسـام اسـت کـه متاسـفانه برخی 

ايـن را قبـول ندارند.

پزشـکی  علـوم  دانشـگاه  عمومـی  روابـط 
کرمـان جوابيـه ای را بـه خبری که در شـماره 
402 پيـام مـا چـاپ شـده بـود فرسـتاد که در 
زيـر مـی آيـد: مديـر عامـل محتـرم موسسـه 

مطبوعاتـی پيـام آوران کرمـان 
 موضـوع: انتشـار خبـر کـذب مـرگ يـک 

نـوزاد بـه دليـل تـب کريمـه کنگـو
بـا سـام احتراماً نظـر به انتشـار خبر کذب 
مبنـی بـر مـرگ يـک نـوزاد بـه دليل ابتـا به 
تـب کريمه کنگو در کرمان شـماره پياپی 402 
روزنامـه پيـام ما مـورخ 94/4/10 به اسـتحضار 
مـی رسـاند معـاون بهداشـتی ايـن دانشـگاه 
جنـاب آقـای دکتـر نـوذر نخعـی ضمـن اعام 
کـذب بـودن اين خبر علـت مرگ اين نـوزاد را 
نـارس بـودن اعام کرد. لذا خواهشـمند اسـت 
دسـتور فرماييد منبعد از انتشار چنين اخباری 

کـه باعث بـر هم زدن آرامش روانی و تشـويش 
اذهـان عمومـی مـی گـردد، خـودداری شـود 
ضمناً حسـب قانـون مطبوعات مقتضی اسـت. 
متـن ذيـل بـه عنـوان جوابيـه در آن روزنامـه 
درج گـردد: معـاون بهداشـتی دانشـگاه علـوم 
پزشـکی کرمـان در پـی انتشـار شـايعه کـذب 
مبنـی بـر مـرگ يـک نـوزاد بـه دليل ابتـا به 
تـب کريمـه کنگـو در کرمان گفـت: هيچ مورد 
مـرگ نـوزاد بـه دليـل اين بيمـاری در اسـتان 
مشـاهده نشـده اسـت.  به گزارش پايگاه اطاع 
رسـانی دانشـگاه، دکتر نوذر نخعـی گفت: يک 
مـورد مـرگ نـوزاد را در هفته گذشـته شـاهد 
بوديـم کـه آن هـم به دليـل نارس بـودن نوزاد 
بـود.  وی اضافـه کرد: بـا توجه بـه پايين بودن 
پاکـت خـون  مـادر ايـن نوزاد، شـک بـه ابتا 
بـه تـب کريمـه کنگـو می رفـت، چـون پايين 

ايـن  بـه  ابتـا  ازعائـم  يکـی  بـودن پاکـت 
بيماری اسـت، بنابرايـن آزمايش هـای الزم در 
ايـن رابطـه انجـام شـد و جـواب آزمايـش، اين 
فـرد منفـی بـوده اسـت.  وی ادامـه داد: نـوزاد 
ايـن مـادر نيـز بـا وزن 1200 گـرم و زودتـر از 
موعد)هفـت ماهـه( بـه دنيا آمد کـه علت فوت 
او نيـز نـارس بـودن اعام شـده اسـت.  معاون 
بهداشـتی دانشـگاه علوم پزشـکی کرمان شمار 
مبتايـان بـه تب کريمـه کنگو از ابتدای سـال 
94 را در حوزه تحت پوشـش اين دانشـگاه سه 
نفـر اعام کرد و گفت: تاکنون سـه مـورد ابتا 
در شهرسـتان های سـيرجان، زرند و شهربابک 
اعام شـده اسـت که  مورد ابتا در شهرسـتان 
زرنـد يـک زن 22 سـاله افغانی بوده کـه در اثر 
تمـاس بـا دام آلـوده و احيانا گـزش کنه مبتا 
شـده و فـوت کـرده اسـت.  بـه گفتـه وی دو 

بيمـار ديگـر بهبـود يافته انـد.  دکتـر نخعی با 
بيـان اينکـه منبـع موثـق در خصـوص  اطاع 
رسـانی در مـورد شـيوع بيمـاری هـا شـخص 
علـوم  دانشـگاه  بهداشـتی  معـاون  و  رييـس 
پزشـکی هستند، گفت: از رسـانه های مکتوب، 
خبرگـزاری هـا و پايـگاه های اطاع رسـانی در 
خواسـت مـی کنيم کـه اخبار کذب را منتشـر 
نکننـد  چـرا که باعث برهـم زدن آرامش روانی 

و تشـويش اذهـان عمومـی می شـود.
پيـام مـا: نکتـه ای کـه در جوابيه دانشـگاه 
علـوم پزشـکی بـه چشـم مـی خـورد، تکذيب 
مـرگ يـک نـوزاد به دليـل ابتا به تـب کريمه 
کنگو اسـت در حالی که در خبر منتشـر شـده 
در روزنامـه پيـام مـا شـماره 402 اصـا چنين 
خبـری وجـود نداشـته اسـت. در آن گـزارش 
آمـده بود: »يکی از کارکنان بيمارسـتان افضلی 

پـور بـه »پيـام مـا« گفـت: فـرد مبتا بـه اين 
بيمـاری از اول تيرمـاه در بيمارسـتان افضلـی 
پـور بسـتری شـد و االن سـه روز اسـت کـه به 
بخـش زنـان و زايمـان رفتـه اسـت. ايـن فـرد 
کـه نخواسـت نامـش فـاش شـود افـزود: بيمار 
بـاردار بود و متاسـفانه فرزندش هنـگام زايمان 
از دسـت رفـت اما حال خود بيمـار رو به بهبود 
اسـت.« همانطور که مشـاهده می شود در اين 
گـزارش بـه دليل مـرگ نـوزاد پرداخته نشـده 
اسـت و فقط به از دسـت رفتن نوزاد در هنگام 
زايمان اشـاره شـده اسـت و به هيچ عنوان و در 
هيـچ کجای گـزارش ابتای نـوزاد به تب کنگو 
اعـام نشـده اسـت در حاليکه مسـئوالن علوم 
پزشـکی مـرگ يک نـوزاد به دليـل ابتا به تب 
کنگـو را تکذيـب کرده انـد! و جوابيـه ای برای 

پيام مـا فرسـتاده اند.

معاون دانشگاه علوم پزشکی: مرگ نوزاد مبتال به تب کنگو صحت ندارد

پیام ما: چنین خبری چاپ نکردیم

جوابیه

افزایش متقاضیان 
احداث نیروگاه های 
مقیاس کوچک در 
کرمان

بـرق  شـرکت  مديرعامـل 
منطقـه ای کرمـان گفـت: احداث 
کوچـک  مقيـاس  هـای  نيـروگاه 
)DG( در اسـتان کرمان از سـوی 
بـه  رو  خصوصـی  هـای  شـرکت 

افزايـش اسـت. بـه گـزارش علی اصغـر نصرالهـی با بيـان اينکه تعـداد متقاضيان 
بخـش خصوصـی احـداث نيروگاه مقياس کوچک به 10 شـرکت رسـيده اسـت، 
افـرود: تـوان توليـد برق اين شـرکت هـا 246 مگاوات می باشـد کـه 14 مگاوات 
آن در شـهرک صنعتـی خضـرای کرمـان آمـاده اتصال به شـبکه بوده و از سـوی 
شـرکت صنعـت يـاران نيروگاهی ايرانيان احداث شـده اسـت. وی ادامـه داد: 25 
مـگاوات ديگـر نيـز در همين شـهرک از سـوی شـرکت ماهتـاب گسـتر کارمانيا 
در نوبـت اخـذ اعتبـارات از صنـدوق توسـعه ملـی و عقـد قـرارداد با شـرکت گاز 
اسـت. وی اظهـار کـرد: تعـدادی ديگر نيز از سـوی شـرکت هـای مپنـا راهبران 
نيـروی رفسـنجان، نيـرو گسـتر، نـوذر انـرژی پـارس و مـوارد ديگـر در دسـت 
احـداث اسـت کـه اميدواريـم بـا رفـع موانـع، خصوصـا برخـی قوانيـن دسـت و 
پاگيـر هـر چه سـريعتر به بهره برداری برسـند. نصرالهـی ادامه داد: ايـن نيروگاه 
هـا در شهرسـتان هـای رفسـنجان، کرمـان، زرند، شـهربابک و سـيرجان احداث 

بیش از هزار واحد 
مسکن مهر در شهر 
کرمان آماده 
افتتاح است

سـاختمان  و  مسـکن  مديـر 
اداره کل راه و شهرسـازي استان 
تعـداد  نظـر  از  گفـت:  کرمـان، 
واحد مسـکن مهر و تعـداد واحد 
نسـبتا  وضعيـت  شـده  افتتـاح 

مناسـبي داريـم و مقـداري از متوسـط کشـور باالتر هسـتيم. به گـزارش روابط 
عمومـي اداره کل راه و شهرسـازي اسـتان کرمـان، علـي حاجـي زاده افـزود:  
مسـکن مهـراز سـال هاي 87 آغاز شـده و عمر 7 يا 8 سـاله اي دارد کـه از ابتدا 
بـا مشـکات متفاوتـي روبرو بود در سـال هاي اوليـه بحث تامين زميـن وآماده 
سـازي هـا بود و در ادامه مشـکات سـاخت و پـس از آن با مشـکات واگذاري 
مواجـه شـد. وي بـا بيـان ايـن کـه نوع مشـکات مسـکن مهر بسـته بـه زمان 
متفـاوت اسـت، گفت: در حـال حاضر مشـکات مربوط به افزايـش نرخ مصالح 
و دسـتمزدها اسـت کـه مـردم را بـا مشـکل تاميـن سـهم آورده مواجـه کرده 
اسـت. وي بـا اشـاره بـه ايـن که بـراي رفع اين مشـکل مـردم دولـت مصوباتي 
داشـته اسـت، گفـت: وام هـاي مسـکن مهـر افزايـش داشـته بـه تعـداد ي از 
واحدهـاي مسـکن مهـر واگـذار شـده و اميدواريم بـه مابقي نيز واگذار شـود تا 

کار بهتـر و سـريع تر انجـام شـود.

آغاز عملیات اجرائی 
گاز رسانی به 
روستای جرجافک 
و 18روستای 
شهرستان زرند

عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
شرکت گاز اسـتان کرمان، همزمان 
بـا ايام پـر خير و برکت مـاه مبارک 
رمضـان، مراسـم کلنگ زنـی و آغاز 

عمليـات اجرائـی گازرسـانی روسـتای سـالم و گردشـگری جرجافک و 18 روسـتای 
تابعـه از توابـع شهرسـتان زرند با حضـور دکتر اميری نماينده مـردم زرند و کوهبنان 
در مجلس شـورای اسـامی ، فرماندار زرند و مدير عامل شـرکت گاز اسـتان کرمان، 
مسـولين شـرکت گاز و شهرسـتان زرنـد و کوهبنـان و مـردم شـريف و شـهيد پرور 
جرجافـک انجـام شـد . محمـد علی وديعتـی مدير عامل شـرکت گاز اسـتان کرمان 
اظهـار داشـت، عمليـات اجرايی اين پروژه  بـا اعتباری بالغ بر ده ميليـاد تومان انجام 
خواهـد شـد کـه در اجرای اين پـروژه 1026 خانـوار از نعمت گاز طبيعـی بهر ه مند 
خواهنـد شـد. وی در ادامـه تصريح کـرد : برای عمليات گازرسـانی بـه مجموعه اين 
19روسـتا ،  25 کيلومتـر خـط تغذيـه فـوالدی با قطـر 6 اينچ و 75 کيلومتر شـبکه 
توزيـع پلـی اتيلـن و پيش بينی نصب 1000علمک گاز برآورد  شـده  کـه اميدواريم  
با تاش و همت مهندسـان و پيمانکاران شـرکت گاز اسـتان کرمان پروژه گازرسـانی 

بـه روسـتاهای مذکـور بـر اسـاس برنامه زمانبنـدی انجام شـده ، به اتمام برسـد . 

باند کالهبرداری در 
کرمان متالشی شد

بازپرس شعبه سـوم دادسرای 
از  کرمـان  انقـاب  و  عمومـی 
انهـدام بانـد بـزرگ جعل اسـناد 
دولتـی و چـک هـای تقلبـی در 

شهرسـتان کرمـان خبـر داد.
عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
کرمـان،  اسـتان  دادگسـتری 
ايمـان شهسـواری در خصـوص 

فعاليتهـای ايـن بانـد کاهبـرداری گفـت: در پـی وصـول خبرهايـی مبنـی بر 
فعاليـت بانـدی بـا دامنه فعاليت در اسـتان کرمـان اقدامات اطاعاتـی، امنيتی 
و قضايـی از سـوی بازپرسـی شـعبه سـوم دادسـرای کرمـان و پليـس آگاهـی 

کرمـان انجـام گرفـت.
وی تصريـح کـرد: متهمـان اصلـی ايـن بانـد دسـتگير شـدند کـه اقـدام به 
خريـد کاال از طريـق چـک ها و اسـناد تقلبی می کردند. بازپرس شـعبه سـوم 
دادسـرای عمومـی و انقـاب کرمـان گفـت: اعضـای اين بانـد کاهبـرداری با 
اسـتفاده از دسـته چـک هـای جعلی کاالهـای گوناگونـی خريداری کـرده اند. 
وی گفـت: تحقيقـات از اعضـای بانـد بزرگ کاهبـرداری ادامـه دارد و تاکنون 
بيـش از 36 فقـره سـند جعلـی از ايـن باند کشـف شـده اسـت. شهسـواری با 
بيـان اينکه سـرکرده اين باند سـابق دار اسـت اظهـار کرد: تاکنـون اين پرونده 

12 شـاکی دارد و تحقيقـات در ايـن زمينـه ادامه دارد.

شرکت گاز  برق منطقه ایدادگستری راه و شهرسازی

دکتر بدیعی
عضو هیات مدیره

 محمد صالحی
رئیس سازمان

مظفر داوری
نایب رئیس اول
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بقایی:
این اشخاص که دعوت 
فرمانداری را قبول می 
کنند و می روند انجمنی 
تشکیل بدهند که وکیل 

ابراهیمی و شیخیه به 
مجلس بفرستند، از دین 

خارج شد ه اند و تمام 
مال و جان و خون و زن 

و بچه آ نها حالل است... 
پهلوی قبر سرگرد 

سخایی جای قبر زیاد 
است؛ باید این قبرستان 

را پر کرد

همان گونه که در شماره قبل ذکر شد، یکی از مقاطع جنجالی و پر هیاهوی کرمان در دوره معاصر، انتخابات دوره هیجدهم مجلس شورای ملی است. این مهم به دالیلی که در خاطرات آقای محمد صنعتی آمده است، 
بسیار حساس بوده است. در این شماره روزنامه به ادامه این رخداد در کرمان می پردازیم.

سفر بقایی به کرمان برای جلوگیری از برگزاری انتخابات

پهلوی قبر سرگرد سخایی، جای قبر زیاد است
خاطرات و فعالیت های محمد صنعتی با نظری به تحوالت و رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و ورزشی کرمان در هفت دهه اخیر

 بخش پانزدهم

ادامه واقعه انتخابات دوره 
هیجدهم مجلس شورای ملی 

در کرمان
ذکـر  کـه  گونـه  همـان 
در  نيـز  بقايـی  دکتـر  نمـودم، 
هميـن روزهـا بـه کرمـان آمـد و 
بافاصلـه جلسـات رفـت و آمد و 
البتـه  شـد.  شـروع  سـخنرانی ها 
پرتـر  توپـی  بـا  بـار گويـی  ايـن 
هـم  آن  بـود،  آمـده  ميـدان  بـه 
انتخابـی،  مبـارزات  ميـدان  نـه 
بلکـه کارزار جنـگ؛ چـرا کـه از 
همـان آغـاز ورود، شـروع به خط 
و نشـان کشـيدن نمـود و کار بـه 
جايـی رسـيد کـه سـخن از قتـل 
خانواده هـای  و  مخالـف  افـراد 
آنـان و دفـن در کنار قبر سـرگرد 
سـخايی نيـز مطـرح گرديـد )1(. 
از  قبـل  بقايـی  دکتـر   ...«
از  يکـی  بـه  تهـران  از  حرکـت 
خاصـان و نزديـکان خودش گفته 
اثـر رفتـن  بـود کـه بزرگ تريـن 
مـن بـه کرمـان ايـن اسـت کـه 
انتخابـات انجـام نخواهـد شـد و 
مـن اصـًا از ايـن مسـافرت فقط 
هميـن منظور را تعقيـب می کنم 
انتخابـات  گذاشـت  نخواهـم  و 
آنجـا صـورت بگيـرد و حتمـاً در 
ايـن منظور موفق خواهيم شـد و 
هميـن موفقيـت برای مـن کافی 
اسـت ... از ايـن حـرف دکتـر و از 
اقداماتـی کـه بعداً آقـای کاظمی 
مطالعـه  از  و  کـرد  کرمـان  در 
سـوابق و روابـط آقـای کاظمـی 
دار  و  هرنـدی  و  آگاه  آقايـان  بـا 
و دسـته شـان و هـم از ايـن کـه 
دکتـر  آقـای  وکالـت  از  ديديـم 
بقايـی، آن آقايـان در دوره هـای 
بودنـد،  راضـی  چقـدر  گذشـته 
خيلـی خـوب پـی می بريـم کـه 
انجـام نگرفتـن انتخابـات کرمـان 
انـدازه  چـه  تـا  تاريـخ  ايـن  تـا 
مرهـون خدمـات و فداکاری هايی 
در  کاظمـی  آقـای  کـه  اسـت 
بـه  خـود  اسـتانداری  دوران 
و  هرندی هـا  دسـته های  و  دار 
و  اسـت  کـرده   )2( باالسـری ها 
حسـن تفاهـم کاملـی هـم که در 
ايـن اقدام بـا دکتر بقايـی و دار و 
دسـته او داشـته اسـت از رفتار او 
و گفتـار دکتـر بـه خوبـی هويـدا 

.)3( شـد« 
بـه دنبـال روی دادن وقايعـی 
ـ کـه نويسـنده مقالـه ی »قالـی 
در  را  آن  انتخابـات«،  و  کرمـان 
و  توهيـن  و  جنجال آفرينـی 
از طـرف داران  تمسـخر تعـدادی 
هرنـدی  گـروه  و  بقايـی  دکتـر 
بـه برخـی از کانديداهـا می دانـد 
دنبـال  بـه  و  معاصـر  حسـن  ـ 
اعطـای  بهمنيـار،  فريـدون  آن 
نمايندگـی مجلـس را بـه لقايش 
از  اسـتعفا  دادن  بـا  و  بخشـيده 
علـت  بـه  و  می رونـد  کرمـان 
)کاظمـی(  اسـتاندار  تـوان  عـدم 
بـه  نيـز  او  انتخابـات،  انجـام  در 
مزبـور  نماينـده  دو  سرنوشـت 
دچـار می گردد و حکـم عزل وی 
از تهـران صادر می گـردد. با عزل 
کاظمـی، آقـای غفـاری )فرماندار 
سرپرسـت  عنـوان  بـه  کرمـان( 
اسـتانداری کرمـان نيـز منصـوب 
می گـردد. امـا قضيـه بـا ايـن کار 
پايـان نمی   پذيـرد و کناره گيـری 
لقمـان نفيسـی، و در کل، عـدم 
بـه  وابسـته  کانديـدای  شـرکت 
طـرف خاندان ابراهيمـی، از ديگر 

و  بقايـی  دکتـر  درخواسـت های 
بـود.  طرف دارانـش 

هـم  غفـاری  طـرف،  آن  از 
بـه سرنوشـت  نمی خواسـت  کـه 
کاظمـی دچـار شـود و همچنين 
دوسـت داشت لياقت و شايستگی 
خـود را اثبـات نمايـد، در اوليـن 
انجمـن  نمـود  تـاش  اقـدام 
انتخابـات هيجدهـم  بـر  نظـارت 
را تشـکيل دهـد، گويـا بـه تهران 
هـم تلگـراف زده و با جويا شـدن 
نظـر آنان، می خواسـت بـا دعوت 
شـهر  معتمديـن  از  تعـدادی  از 
ايـن مهـم را انجـام داده و زمينـه 
دوره  انتخابـات  برگـزاری  انجـام 
هيجدهـم مجلـس را فراهم کند. 
امـا در هميـن روزهـا کـه دکتـر 
و  بـود  آمـده  بـه کرمـان  بقايـی 
تنـش بـه اوج خـود رسـيده بود.
پهلوی قبر سرگرد سخایی، 

جای قبر زیاد است؛ باید این 
قبرستان را پر کرد

»... بـه محـض ايـن کـه ايـن 
آقـای غفـاری  و  تلگـراف رسـيد 
دسـت بـه کار ]تشـکيل انجمـن 
نظـارت بـر انتخابـات[ شـد، يک 
وارد  بقايـی  دکتـر  آقـای  دفعـه 
کرمـان گرديد و آن روز دوشـنبه 
يـک  دکتـر  بـود.  خـرداد  دهـم 
راسـت بـه منـزل آقـای ]محمد[ 
بـه  و  می کنـد  ورود  ارجمنـد 
محـض اين کـه دوسـتان و دار و 
دسـته آن هـا به ديدنـش می آيند 
طـور  ايـن  را  صحبـت  برداشـت 
می کنـد کـه مـن خـودم کانديـد 
نيسـتم ولی بـه کرمان آمـده ام تا 
بـا کمـک شـما بـا دولت مبـارزه 
کنـم و نگـذارم وکای قابـی از 

کرمـان انتخـاب شـوند. 
اوليـن اقـدام عجيـب و غريـب 
بـود و آن ايـن کـه همـان شـبانه 
دِر  فرسـتادند  آدم  بعـد  روز  و 
از  نفـر  چهـل  از  بيـش  خانـه ی 
کـه  کرمـان  سرشـناس های 
بـرای  را  آن هـا  می رفـت  تصـور 
تشـکيل انجمـن دعـوت کننـد و 
بـه آن ها بـا انواع و اقسـام کلمات 
کـه  دادنـد  پيغـام  تهديدآميـز 
نبايـد دعـوت فرمانـداری را قبول 
کنيـد و اگـر قبـول کرديـد و بـه 
فرمانـداری رفتيد، هـر چه ديديد 
از چشـم خودتـان  ديده ايد، حتی 
خيـال داشـتند بـا انـواع حيله ها 
سـعی کننـد کـه اين اشـخاص را 
از خانه هـای خـود دور کننـد يـا 
در حقيقـت آن هـا را بدزدنـد تـا 
فرمانـداری بـه آن هـا دسترسـی 
پيـدا نکنـد و در نتيجـه تشـکيل 
انجمـن بـه تاخيـر بيفتـد ... روز 
سـه شـنبه يازدهـم خـرداد آقای 
دکتـر بقايـی رفت مسـجد جامع، 

بنـا کـرد صحبـت کـردن.
ايـن  يکـی  او  حرف هـای  از   
در  از  فـردا  کـس  هـر  کـه  بـود 
اسـتانداری داخـل شـود، اسـم او 
را يادداشـت کننـد تـا مـا تکليف 
خـود را بـا او معلوم کنيم و خيلی 
گفـت  کنـده  پوسـت  و  صريـح 
دعـوت  کـه  اشـخاص  ايـن  کـه 
فرمانـداری را قبـول می کننـد و 
می رونـد انجمنی تشـکيل بدهند 
کـه وکيل ابراهيمی و شـيخيه به 
مجلـس بفرسـتند، از ديـن خارج 
شـده اند و تمـام مـال و جـان و 
خـون و زن و بچـه  آن هـا حـال 
اسـت و در ايـن موقـع بـا صدای 
بلنـد داد زد: پهلـوی قبر سـرگرد 

سـخايی، جـای قبـر زيـاد اسـت؛ 
بايـد ايـن قبرسـتان را پـر کـرد 

.)4(  »...
در خصوص سـخنان تند دکتر 
بقايی و خط و نشـان کشـيدن او، 
غفـاری نيـز گزارشـی مفصـل به 
ارسـال  وزيـر(  )نخسـت  زاهـدی 
نمـوده کـه مؤيـد مطالـب فـوق 

ست: ا
اسـتانداری  ـ  کشـور  »وزارت 

هشـتم  اسـتان 
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اقدامـات  ... گـر چـه گـزارش 
حـزب  افـراد  اخيـر  تظاهـرات  و 
زحمتکشـان کرمـان و وابسـتگان 
آن هـا کـه روی نظريات شـخصی 
و منافـع مـادی چنـد نفـر معدود 
کـه بـه اقتضـای مکنـت و ثـروت 
مردمـان  سـاده  افـکار  در  خـود 
پيشـه وران  و  کسـبه  و  عـادی 
نفـوذ  ارعـاب و تهديـد  بـا  بـازار 
اصلـی  تعزيه گـردان  و  کـرده 
چنـد  مفسـدت آميز  اقدامـات 
روزه اخيـر بوده و هسـتند، ضمن 
نامه هـای متعدد به وزارت کشـور 
عـرض و خاطـر مبارک مسـلماً از 
حقيقت موضوع مسـتحضر شـده 
اسـت، ليکـن چـون برابـر اخبـار 
جرايـد،  از  برخـی  در  مندرجـه 
از  نماينـدگان  آقايـان  از  بعضـی 
طرفـی موضوع را خيلـی بزرگ تر 
از آنچـه بـود جلوه گـر سـاخته و 
در  مندرجـه  خبـر  طبـق  حتـی 
روزنامـه کيهـان، تعداد بازداشـت 
شـدگان را تـا 450 نفـر قلمـداد 
نمـوده ... مراتـب زيـر را به عرض 

می رسـاند: 
قبـل از ورود بنـده بـه کرمـان 
و در ايـام توقـف آقـای کاظمـی 
آقايـان  اسـتاندار سـابق، حضـور 
لقمـان نفيسـی و دکتـر بهمنيـار 
بـرای  دسـتاويزی  کرمـان  در 
و  زحمتکشـان  حـزب  اعضـای 
ايـادی و وابسـتگان آن هـا شـده 
بـود کـه بـا شـهرت دروغ آنـان 
قلمـداد  دولتـی  کانديـدای  را 
نمـوده و افـکار عمومی را با نشـر 
بـر  مبنـی  واقـع  خـاف  اخبـار 

عـدم آزادی انتخابـات، مشـوب و 
مقاصـد پليد خـود را بـا ترتيبات 
خاصـی کـه بـه طـور قطع نقشـه 
ورود  از  قبـل  آن،  مقدمـات  و 
بنـده بـه کرمـان طـرح و چيـده 
شـده بـود عملـی سـازند و چون 
اصلـی  محرکيـن  و  سـرجنبانان 
و  شـخصی  اسـتنباط  بـا  آن هـا 
شـايد در اثـر تلقيـن راهنمايـان 
مرکزی خـود متوجه شـده بودند 

کـه قبـل از شـروع بـه انتخابـات 
راه  نظـارت،  انجمـن  تشـکيل  و 
حملـه بـه فرمانـداری و انجمـن 
بـر آن هـا مسـدود اسـت درصدد 
و  ظاهر الصـاح  عنـوان  يافتـن 
آن  فريبانـه کـه در سـايه  عـوام  

سـاده  مـردم  تحريـک  عنـوان، 
لـوح و کسـبه بـازار ميسـر باشـد 
برآمـده و باالخـره موضوع مذهب 
مـوارد  گونـه  ايـن  در  کـه  را 
بهتريـن وسـيله گمـراه سـاختن 
و تحريـک افـراد متعصـب اسـت، 
دسـتاويز قـرار داده و بـا شـهرت 
دادن ايـن مطلـب که آقايـان نام 
بـرده از پيـروان شـيخيه و چـون 
از  هسـتند،  دولـت  کانديدا هـای 

طـرف مأموريـن دولتـی تقويـت 
يـک  بـه  شـروع  شـد،  خواهنـد 
سلسـله اقدامـات تحريک آميـز و 
تشکيل جلسـات و سخنرانی های 
شـديد و مهيـج بر عليـه مأمورين 
بـه  و  نمـوده  دولـت  و  مربوطـه 

ايجـاد  بـرای  را  زمينـه  تدريـج 
قصـد  بـه  ناامنـی  و  اغتشـاش 
مرعوب سـاختن اشـخاص فراهم 

می نمودنـد.
 ليکـن بنـده و روسـای قـوای 
اطاعـات  وجـود  بـا  انتظامـی 
مرتـب و موثقـی کـه از عمليـات 
جملـه  از  و  آن هـا  اخال آميـز 
بـرای  کفـن  مقـداری  تهيـه 
افـراد  از  عـده ای  بـه  پوشـاندن 
حـزب زحمتکشـان و قصـد جلـو 
انداختـن عـده ای از زنـان هنـگام 
تظاهـرات دسـته جمعـی آنان در 
دسـت داشـتيم، مـع هـذا بـرای 
آن کـه تـا آخريـن لحظـه امکان، 
از توسـل بـه اقدامـات انتظامـی 
بـا  و  نمـوده  احتـراز  فوق العـاده 
کـرده  عمـل  آرامـش  و  سـکون 
عمليـات  حتی االمـکان  باشـيم، 
سـکوت  و  تحمـل  بـه  را  آنـان 
برگـزار کـرده و احتياطـات الزمه 
تـا  می داديـم  انجـام  خفـا  در  را 
مـاه  خـرداد  دهـم  روز  باالخـره 
جـاری بـر اثـر شـروع انتخابـات 
اقـدام بـه دعوت از سـی و شـش 
نفـر از طبقات شـش گانه از طرف 
فرمانـداری بـرای تعييـن اعضای 

نظـارت مرکـزی شـد.  انجمـن 
در ايـن بـاره جهت اسـتحضار 
خاطـر مبـارک الزم اسـت عرض 
شـود کـه تعييـن سـی و شـش 
نفـر مذکـور، بـا تدقيقـات الزمـه 
موجـود  صورت هـای  روی  از 
انتخابـات  در فرمانـداری کـه در 
دوره هـای قبلـی مـورد اسـتفاده 
بـه  بـود  گرفتـه  قـرار  عملـی  و 
از  عـده ای  حتـی  و  آمـد  عمـل 
همـان آقايانـی کـه موجـد ايـن 
صحنه گـردان  و  صداهـا  و  سـر 
جـزو  بودنـد  معروضـه  اقدامـات 
بـوده و مهم تـر  مدعويـن مزبـور 
از همـه ايـن که عـده کثيـری از 
مدعويـن، اشـخاصی بودند که در 
ادوار تقنينيـه قبلـی جـزو اعضـا 
انجمن هـای  روسـای  حتـی  و 
خـود  و  بـوده  مرکـزی  نظـارت 
وسـيله  بـه  بقايـی  دکتـر  آقـای 
نمايندگـی  بـه  انجمن هـا  همـان 

انتخـاب شـده بـود، کرمـان 

آنجـا  از  دوره  ايـن  در  ليکـن 
بـه  معروضـه  اشـخاص  کـه 
جهاتـی از اطاعـت کورکورانـه از 
آقـای دکتـر بقايـی و رفقايشـان 
چـون  و  می نمودنـد  خـودداری 
نمی توانسـت  هـم  فرمانـداری 
بـر خـاف قانـون، کليـه سـی و 
شـش نفـر را مطابـق تمايـل آنان 
عـدم  موجبـات  کنـد،  انتخـاب 
رضايـت آن هـا فراهـم گرديـد و 
بـه محـض انتشـار دعوت نامـه و 
اسـتحضار از نـام مدعويـن، چون 
و  حسـابی  حـرف  گونـه  هيـچ 
ايـراد قانونـی نداشـتند، بافاصله 
آن  تهديـد  و  ارعـاب  بـه  شـروع 
عـده از دعوت شـدگان کـه آنـان 
را مطيـع و منقـاد تمايـات غيـر 
نمی دانسـتند،  خويـش  قانونـی 
نمـوده و بـا اعـزام افـراد شـرور و 
بدنـام اعضای حزب زحمتکشـان 
بـه درب منـازل آن هـا، صريحاً به 
آنـان اخطـار کـرده بودنـد که در 
صـورت قبول دعـوت و حضور در 
و  جانـی  مخاطـرات  فرمانـداری، 
مالـی در انتظارشـان خواهـد بود.

دهـم  ـ  روز  همـان  صبـح 
خـرداد ـ آقـای دکتـر بقايـی که 
البتـه از شـروع انتخابـات کرمان 
مسـتحضر شـده بـود، بـه کرمان 
اسـت  بديهـی  و  گرديـد  وارد 
همـان طـور کـه انتظـار می رفت 
مشـاراليه  ورود  طبيعـی  نتيجـه 
و  سـبک  و  اخاقـی  سـوابق  بـا 
رفتـاری کـه علی المعـول دارنـد، 
تحريک آميـز  اقدامـات  تشـديد 
اخال گـران و طرف داران ايشـان 
سـخنرانی  اوليـن  بـا  کـه  بـود، 
حـاج  آقـای  منـزل  در  خـود 
جـا  بـدان  کـه  ارجمنـد  محمـد 
وارد شـده بودنـد بـا حضـور عده 
زيـادی آغـاز نمـوده و بافاصلـه 
دامنـه تحريکات را توسـعه دادند 
خـرداد   11 يعنـی  بعـد  روز  و 
سـاعت يـک بعـد از ظهـر موقعی 
ايـام  مناسـبت  بـه  اهالـی  کـه 
جامـع  مسـجد  در  رمضـان  مـاه 
مجتمـع شـده و بـه موعظه وعاظ 
دکتـر  آقـای  می دادنـد؛  گـوش 
بقايـی بـه معيـت عـده ای از افراد 
مسـجد  بـه  زحمتکشـان  حـزب 
وارد شـده و پـس از ختـم وعـظ، 
پشـت بلندگـو قـرار گرفتـه، بعـد 
از بيـان مقدمـه بـر عليـه دولـت 
از  جلوگيـری  بـرای  کـه  ايـن  و 
بـه  کرمـان  بـه  ايشـان  عزيمـت 
تمـام مؤسسـات هوايـی دسـتور 
بـه  بليـط هواپيمـا  عـدم صـدور 
نـام ايشـان بـه کرمـان صـادر و 
حتـی پسـت های بين راه دسـتور 
توقيـف مشـاراليه داده شـده بود، 
اظهـار داشـته بودنـد کـه مـن به 
کرمـان آمـده ام تـا راه مبـارزه را 
و  بدهـم  نشـان  کرمانی هـا  بـه 
ليسـت  کـه  وکايـی  نگذاريـم 
آن ها از انگلسـتان فرسـتاده شده 
بـه مجلـس برونـد و اضافـه کرده 
بودنـد کـه پـس از ايـن کـه زور 
دولـت  مسلسـل های  و  تانـک 
تمـام شـد، اشـخاصی کـه دعوت 
در  شـرکت  بـرای  را  فرمانـداری 
جلسـه انتخابـات اعضـای نظارت 
مرکـزی کرمان قبـول نموده و در 
فرمانـداری حضـور يابنـد، قطعـه 
قبـر  مجـاورت  در  شـده  قطعـه 
سـرگرد سـخايی رييـس مقتـول 
اسـبق شـهربانی کرمـان مدفـون 
بـه  حتـی  و  گرديـد  خواهنـد 

خانواده هـای آن هـا هـم رحمـی 
نخواهـم کـرد و برای اجـرای اين 
رفقـای خـود هـم  بـا  تهديـدات 

.)5( »... قسـم شـده بودنـد 
تشکیل کمیسیون امنیت 

اجتماعی و تبعید دکتر بقایی 
و تعدادی از یاران او 

سـخنان تنـد و آتشـين دکتـر 
بقايی در مسـجد جامـع بی ترديد 
و  مدعويـن  از  تعـدادی  تـرس 
مسـئولين  نگرانـی  همچنيـن 
را  شـهر  امنيتـی  و  سياسـی 
نويسـنده ی  داشـت.  دنبـال  بـه 
انتخابـات دوره هيجدهـم  مقالـه 
ـ  اغـراق  چاشـنی  افـزودن  بـا  ـ 
آورده اسـت: »... آن شـب مـردم 
کرمـان نگرانـی فراوانـی داشـتند 
ايـن  بـا  کـه  می کردنـد  فکـر  و 
فـردا  بقايـی  دکتـر  حرف هـای 
موقع رفتـن اعضای انجمـن نّظار 
بـه فرمانـداری چـه وقايعـی رخ 
خواهـد داد، اگـر بگويم آن شـب 
اغلـب افـراد وارد و مطلـع کرمان 
اغـراق  نخوابيدنـد،  صبـح  تـا 

.)6(  »... نگفتـه ام 
غفـاری در ادامه گـزارش خود 
در ايـن رابطـه آورده: »... متعاقب 
ايـن اظهارات آقـای دکتر بقايی و 
تهديـد علنـی عـده ای از مدعوين 
طبقـات شـش گانه به قتل دسـته 
جمعی و اظهـارات موهن ديگری 
اوليـای محتـرم  بـه  نسـبت  کـه 
دولت و مأموريـن کرمان نمودند. 
انتظامـی حاکـی  گـزارش دوايـر 
بود که سـخنرانی مشـاراليه مردم 
اغتشـاش  بـه  تحريـک  کامـًاُ  را 
نموده و اوضاع شـهر را متشـنج تر 
را  ماجراجـو  مـردم  و  سـاخته 
آمـاده  فجايعـی  نـوع  هـر  بـرای 
سـاخته اسـت و مخصوصـاًُ اعام 
کـرده بودند کـه مخالفيـن دولت 
عمومـُاً هـم قسـم شـده و در نظر 
قبـُاً  کـه  را  کفن هايـی  دارنـد 
تهيـه نموده انـد، پوشـيده ضمنـُاً 
عـده ای از زن هـا و ... را در حالـی 
کـه شـال بـه گـردن انداخته انـد 
در پيشـاپيش خـود حرکـت داده 
زنـده  شـعار  دادن  بـا  ظاهـراًُ  و 
همايـون  حضـرت  اعلـی  بـاد 
شاهنشـاهی، مأموريـن انتظامـی 
عنـوان  بـه  و  نمـوده  اغفـال  را 
رفتـن بـه تلگراف خانـه بـه طرف 
حضـور  محـل  کـه  فرمانـداری 
شـش گانه  طبقـات  مدعويـن 
اسـت، حملـه ور و حاضرين در آن 
جـا را يـک باره بـه قتل برسـانند 
... ناگزيـر بنـده پـس از ماقـات 
فرمانـده  تيمسـار  بـا  مذاکـره  و 
لشـکر، چـاره منحصـر به فـرد را 
امنيـت  کميسـيون  تشـکيل  در 
تصميمـی  اتخـاذ  و  اجتماعـی 
کـه متضمـن عـاج واقعـه قبـل 
از وقـوع باشـد، ديـده و بافاصله 
مذکـور  کميسـيون  تشـکيل  بـا 
بـه  منحصـر  چـاره  باالخـره   ...
فـرد را بازداشـت و تبعيـد فـوری 
آقـای دکتـر بقايـی و عـده ای از 
اخال گـران ديـده و بعـد از اخـذ 
تصميـم کميسـيون امنيـت، داير 
بـه بازداشـت و تبعيد فـوری آنان 
بـه جزيـره هرمـز، رای صـادره با 
وضعـی مدبرانـه و همـان شـبانه 
بـا تشـريک مسـاعی قابـل تقدير 
و  ژاندارمـری  و  لشـکر  مأموريـن 
شـهربانی بـه موقـع اجرا گـذارده 

.)7( »... شـد 

پی نوشت:
)1( ـ در اين مورد گزارش هايی وجود دارد که در ادامه به آنان خواهيم پرداخت.

)2(ـ  اصطـاح باالسـری و شـيخيه )يـا باالسـری و پاييـن پايـی و يا متشـرعه و شـيخيه( که از 
زمـان ظهـور شـيخيه در کرمـان متـداول گرديـد »علـت آن اينسـت که شـيخيه نمـاز جماعت 

را در پاييـن پـای حـرم حسـينی )امـام حسـين ع ( می خواننـد بـه خـاف منکرين خـود يعنی 
فقهـای آن بقعـه ی مبارکـه در بـاالی سـر نمـاز می خواننـد و بـه باالسـری مشـهورند«. فرهنگ 

. دهخدا
)3( ـ ملکوتی، مهندس: مجله خواندنی ها، سه شنبه 2 آذر 1333، شماره 18، ص 18.

)4( ـ ملکوتی، مهندس: مجله خواندنی ها، شماره 23 و 24، ص 45 و 19.
)5(ـ  مظفـر بقايـی بـه روايـت اسـناد سـاواک، ج 1، مرکز بررسـی اسـناد تاريخـی، ص  164 تا 

.167
)6( ـ ملکوتی، مهندس: مجله خواندنی ها، شماره 24، ص 19.

سـردبیر: مطالـب ايـن صفحه روايتی اختصاصی اسـت از آنچه در تاريـخ معاصر کرمان روی داده اسـت، اين مطالب 
بـرای اوليـن بـار و بـه طور کاما اختصاصی در پيام ما منتشـر می شـود و خواندن آن را به همـه محققين و عاقمندان 

رويدادهـای تاريخی توصيه می شـود.
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کلینیک زیبایی - پزشکی پیام ما

در این سـتون قصـد داریم 
پزشـکی  سـواالت  پاسـخ 
خواننـدگان مـان را در زمینه 
هـای مختلـف پزشـکی بدیم.
همچنیـن توصیـه هـای مهـم 
خـود  زبـان  از  را  سـالمتی 

باشـیم. داشـته  پزشـکان 
لطفـا  محتـرم  خواننـدگان 

بـا تمـام رشـته هـای  سـواالت خـود را در رابطـه 
تخصصـی پزشـکی را بـه شـماره 10009353412500 
پیامـک کنیـد تـا از طریـق دکتـر صفـا با پزشـکان 
متخصص حاذق شـهرمان در میان گذاشـته و پاسـخ 

را در ایـن سـتون چـاپ کنیـم.
شماره تلفن مطب دکتر صفا: 32478203

www.drsafa.org

قرص هاي مفصل ساز بخورم یا نه؟
 مينيسـک زانويم پاره شـده که با تشـخيص پزشـکان 
از نـوع خفيـف اسـت اما کشـيدگي رباط را هم بـه همراه 
داشـته اسـت. فيزيوتراپـي و پي آرپـي انجـام دادم و االن 
بعـد از مـدت يـک مـاه هنـوز کمـي درد دارم و قـرص 
مفصل سـاز هـم خـورده ام. آيا شـنا کـردن مي توانـد چاره 

درد باشـد، چـه راه حلـي را شـما پيشـنهاد مي کنيد؟ 
طـب  متخصـص  حلي سـاز،  محمدتقـي  دکتـر 
اسـتاد  وفیزیوتراپـي،  وتوانبخشـي  فیزیکـي 
دانشـگاه علـوم پزشـکي بقیـه ا. . . : بـا توجـه بـه 
توضيحاتـي که داده شـد نخسـتين توصيه ما بـه اين فرد 
ايـن اسـت کـه عضله چهـار سـر زانـو را تقويـت کند که 
يکـي از روش هـاي تقويـت ايـن بخـش از بدن بـا ورزش 
ايزومتريـک امکان پذيـر اسـت. همچنيـن شـنا کـردن و 
پيـاده روي در آب بـه اين فرد توصيه مي شـود اما بهترين 
شـنا، کـرال پشـت و بـه سـينه اسـت کـه البتـه کـرال 
پشـت بهتـر و موثرتر اسـت اما شـناي قورباغه به ايشـان 
توصيـه نمي شـود. همچنيـن خـوردن قـرص مفصل سـاز 
زيـاد تاثيرگـذار نيسـت زيـرا متاسـفانه طبـق مطالعاتـي 
کـه انجـام شـده اسـت، تاثير ايـن داروهـا در سـاختمان 
مفاصـل با شـواهد عيني ثابت نشـده و دليلش اين اسـت 
کـه داروهـاي ذخيره شـده در کبـد آناليز مي شـوند و در 
دسـترس مفصل قـرار نمي گيرد امـا برخي از ايـن داروها 
درصـد کمـي تاثيرگذار مي توانند باشـند و به عـاوه تنها 
خاصيتـي کـه دارنـد ضـد درد بـودن اسـت و در مجموع 
خـوردن آنهـا زيـاد توصيـه نمي شـود ولـي ضـرر هـم به 
دنبـال نـدارد. همچنيـن توصيه مـا به اين فرد اين اسـت 
کـه قبـل از گرفتـن تصميـم بـراي هـر اقـدام جراحـي، 
فيزيوتراپـي و. . . ايـن اسـت کـه ابتـدا ويزيـت و معاينـه 

شـوند و سـپس تصميم گيـري نهايـي را انجـام دهنـد.

بی دلیل استرس دارم، چرا؟
بيشـتر  و  شـده ام  افسـردگي  دچـار  اسـت  چندمـاه 
وقت هـا احسـاس ضعـف دارم امـا ايـن تنهـا مشـکات 
مـن نيسـت، چـرا کـه زود عصبانـي مي شـوم و بي دليـل 
اسـترس سـراغم مي آيـد. لطفـا مـرا راهنمايـي کنيـد. 
دکتـر اسـفندیار آزاد، روانشـناس و عضو هیات 

علمـي دانشـگاه علوم پزشـکي بقیه ا...:
خواننـده عزيـز. از حسـن اعتمادتان تشـکر مي کنم اما 
در مـورد ايـن بيمـاري بهتـر اسـت بدانيد که افسـردگي 
يکـي از مشـکات نسـبتا شـايع بيـن مـردم و به ويـژه 
بانوان اسـت. افسـردگي داليل متعددي دارد از مشـکات 
معمـوال  عصبـي،  اختـاالت  و  بيماري هـا  تـا  روزمـره 
افسـردگي بـا حالت غمگيني، احسـاس يـاس و نااميدي، 
روزمـره همـراه  کارهـاي  انجـام  بـراي  انگيـزه  نداشـتن 
اسـت. بنابرايـن بهتـر اسـت تغييراتـي در شـيوه زندگـي 
خـود ايجـاد کنيـد معموال شـيوه زندگـي غلـط مي تواند 
افسـردگي را شـدت بخشـد.  سـعي کنيـد هـر روز 30 
دقيقـه ورزش کنيـد )پيـاده روي تنـد، دويـدن ارام و. . . 
( سـعي کنيـد هـر روزبـا دوسـتان , همسـايگان و اقـوام 
ارتبـاط داشـته باشـيد, برنامه يـي بـراي اوقـات فراغـت 
خـود داشـته باشـيد, وقتي را بـراي پرداختن بـه کارهاي 
مـورد عاقـه خودتان در نظـر بگيريد. سـعي کنيد با يک 
روان شـناس و يا مشـاور جلسـاتي را براي مشـاوره خود 
انتخـاب کنيـد, وقـت خوتان را بـه نحو مطلوبـي پر کنيد 
و بـراي همـه روزتـان برنامه داشـته باشـيد، احسـاس تان 

را بيـان کنيـد و تـوي خودتـان نريزيد.

همه چیزهایی که باید در مورد کرم های پوستی بدانید

ما شما را متخصص پوست می کنیم
 به کوشش عظیه بهره بر

دکتـر مادهـاری، متخصـص پوسـت و مـو در کلينيـک 
پوسـت بمبئـی مـی گويـد: از نظـر مـا اسـيدهای ميـوه 
آنهـا  دارنـد.  پوسـت  بـرای  ای  چندگانـه  کارکردهـای 
مـی تواننـد همـه کاربـرای زيبايـی پوسـت انجـام دهنـد؛ 
از روشـن کـردن پوسـت گرفتـه تـا سـفت کـردن آن و 
کوچـک کـردن منافـذ پوسـتی، کـم رنگ کـردن خطوط 
و چـروک هـای ظريـف و لکه هـای پيری. مهم اين اسـت 
کـه با توجـه به نيازهای پوسـت خود نوع مناسـبی از کرم 
هـای حـاوی اسـيد ميـوه را شناسـايی کنيـد البتـه نبايد 
فرامـوش کنيـد حتمـاً بايد اسـتفاده از اسـيد ميـوه همراه 
بـا کرم ضـد آفتاب باشـد چون اسـيدهای ميوه پوسـت را 
حسـاس می کنند و اين پوسـت حسـاس بـرای محافظت 
از خـودش در مقابـل اشـعه هـای فرابنفش خورشـيد نياز 
بـه فاکتـور حفاظتـی spf دارد تـا دچـار لـک های ناشـی 

نشـود. آفتاب  از 
)BHA( بتا هیدروکسی اسید

قـدرت اصلـی بتـا هيدروکسـی اسـيد )BHA( جنگ 
بـا جـوش ها اسـت.

 بتـا هیدروکسـی اسـید )BHA( بـا پوسـت چه 
کند؟ مـی 

برخـاف AHA کـه بـه راحتـی در آب حل می شـود 
و در نتيجـه مـی توانـد تنهـا روی اليـه سـطحی پوسـت 
اثـر کنـد، BHA حـاوی اسيدساليسـيليک و مقدار کمی 
اسـيد هيپوهيدروکسـی اسـت که در چربی حل می شـود 
و در نتيجـه مـی تواند وارد اليه های عمقی پوسـت شـده 
و در منافـذ چـرب پوسـت نفـوذ کـرده و در حالـی کـه 
باکتـری هـای عامـل آکنـه را از بيـن می برد، چـرک ها و 

سـلول های مـرده را ريشـه کـن کند.
 از کجا شروع کنید؟

بـه کسـانی کـه پوسـت  متخصصـان پوسـت معمـوالً 
چـرب مسـتعد آکنـه دارنـد توصيه مـی کنند کـه از پاک 
کننـده های حـاوی اسـيد ساليسـيليک اسـتفاده کنند تا 
ايـن اسـيد بتوانـد در چربـی هـای پوسـت نفـوذ کـرده و 
آنهـا را در خـود حـل و از سـطح پوسـت جـدا کنـد، البته 
بايـد يادتـان باشـد نبايـد همزمـان از محصـوالت حـاوی 
رتينوئيـد هم اسـتفاده کنيد چون ممکن اسـت پوسـت را 

بيـش از انـدازه تحريـک کند.
 منتظر چه اثری باشید؟

بعـد از يـک هفتـه اسـتفاده از ماسـک هـای حـاوی 
ساليسـيليک اسـيد مـی توانيـد اثـرات آن را روی پوسـت 
مشـاهده کنيـد، يعنـی درخشـندگی بيشـتری پيـدا مـی 
کنـد و منافـذ پوسـت از چـرک هـا و آلودگـی هـا کامـًا 

شـوند. می  پـاک 
 متخصصان چه توصیه ای می کنند؟

بـرای آنکـه جـوش ها و جـای ناشـی از آنهـا را از روی 
پوسـت پـاک کنيـد سـراغ محصوالتـی برويـد کـه هـم 
حـاوی AHA هسـتند و هـم حـاوی BHA، چـرا کـه 
ترکيـب ايـن دو مـاده خيلـی سـريع تـر روی جـوش ها و 

لـک هـای قهـوه ای ناشـی از آنهـا عمـل مـی کنـد.

کرم های حاوی ترتینوئین
قـدرت اصلـی کرم هـای حـاوی ترتينوئين، پيشـگيری 

و کـم کـردن چروک های پوسـتی اسـت.
 با پوست چه می کند؟

ترتينوئيـن رشـد کاژن هـای پوسـتی را افزايـش مـی 
دهـد و هميـن افزايـش کاژن تـا حدی چروک هـای ريز 
را کـم رنـگ کـرده و سـرعت پوسـته ريزی را بـاال می برد 
تـا سـلول هـای جـوان جايگزين سـلول هـای پير شـوند، 
سـلول های پيری که اگر از روی پوسـت برداشـته نشوند، 
پوسـت را کـدر و درخشـندگی آن را کاهـش مـی دهنـد، 
همچنيـن با مسـدود کـردن منافذ پوسـتی احتمال جوش 
زدن را افزايـش مـی دهنـد. امـا ايـن مـاده در کنـار تمام 
منافعـش عوارضـی هـم دارد، از جملـه ايـن عـوارض مـی 
تـوان به خشـکی، قرمزی و پوسـته شـدن شـديد پوسـت 

بـه خصـوص در 2 تـا 4 هفتـه اول اسـتفاده اشـاره کرد.
 از کجا شروع کنید؟

ترتينوئيـن تنهـا در کـرم هـای تخصصـی و تجويـزی 
پزشـکان پيـدا می شـود، البته ممکن اسـت ميزان ضعيف 
تـر آن در کـرم هـای رتينـول و رتينا هـم پيدا شـود. اين 
نـوع کـرم هـا به مـرور و انـدک انـدک در بـدن تبديل به 
ترتينوئيـن مـی شـود. اين نوع کرم ها به برداشـت سـلول 
هـای مـرده کمک مـی کنـد، ميـزان چربی های پوسـتی 
را کاهـش داده و توليـد کاژن را بـاال مـی بـرد بنابرايـن 
بـرای شـروع کار توصيـه مـی کنيم ابتدا سـراغ کـرم های 
ضعيـف تـر و غيـر تجويـزی ترتينوئيـن برويـد و بعـد از 
اينکـه پوسـت تان بـه اندازه کافـی به ترکيبـات آن عادت 

کـرد، ترکيبـات قوی تـر را امتحـان کنيد.
 منتظر چه اثری باشید؟

چـروک هـای پنجه کاغـی کنار چشـم را می تـوان با 
يـک کـرم ترتينوئين چشـم تا حـد زيادی کم رنـگ کرد، 
البتـه بايـد حـواس تـان باشـد کـه اصًا ايـن نوع کـرم ها 

را روی پلـک نماليد.
 متخصصان چه توصیه ای می کنند؟

بـرای اينکـه التهابـات را کاهش دهيـد به انـدازه يک دانه 
نخـود از کـرم رتينـول روی تمام صـورت بماليـد، اگر هم 
بـرای دور چشـم اسـتفاده مـی کنيـد بـه اندازه يـک تخم 
آفتابگـردان دو طـرف چشـم بزنيـد، يادتان باشـد که ابتدا 
بايـد بـا درصدهـای ضعيـف ايـن مـاده به خصـوص در دو 
هفتـه اول کارتـان را شـروع کنيـد، همچنيـن در ايـن دو 
هفتـه هـر دو شـب يک بـار به پوسـت اسـتراحت دهيد و 
از کـرم اسـتفاده نکنيد تا پوسـت تـان به آن عـادت کرده 

و بتوانيـد هـر شـب از آن اسـتفاده کنيد.
کوجیک و اسیدهای آزالیک

قـدرت اصلـی کوجيـک و اسـيدهای آزاليـک، از بيـن 
بـردن لـک ها اسـت.

 با پوست چه می کند؟
برخـاف اسـيدهای اليه بردار کـه آرام آرام با برداشـتن 
سـلول های مرده، پوسـت را شـفاف و درخشنده می کنند؛ 
ايـن اسـيدها در توليـد مانين پوسـت به خصـوص در اليه 
هـای عميـق اختـال بـه وجود مـی آورنـد و در نتيجه لک 
هـای کمتـری روی پوسـت به وجـود می آيد؛ تـا جايی که 
برخـی از ترکيبـات آنها کامـًا توليد مانيـن را متوقف می 
کننـد. از طـرف ديگـر ايـن دو مـاده بـه درمـان آکنـه، هم 
کمـک می کننـد. البته بايـد بگوييم هر چند هيـچ کدام از 
ايـن دو مـاده خاصيت روشـن کنندگـی هيدروکينون )يک 
مـاده لکـه بـر بسـيار قـوی( را ندارنـد اما مـی تواننـد روی 

انـواع لـک ها تاثير مثبتی داشـته باشـد.
 از کجا شروع کنید؟

بـه دنبـال محصولـی باشـيد کـه همزمـان هـم حـاوی 
کوجيـک و هـم حاوی اسـيد آزاليک باشـد و هـم در آنها 
ديگـر ترکيبـات لکـه بـر مثـل هيدروکينون يـا ليکوريس 
وجـود داشـته باشـد چـرا کـه ايـن نـوع مـواد همـراه هم 

ماننـد يـک تيـم عمل کـرده و بهتريـن اثر را روی پوسـت 
شـما بـه جـای مـی گذارند.
 منتظر چه اثری باشید؟

بـا اضافـه کردن يـک پاک کننـده حاوی AHA شـما 
همزمـان هم سـرعت پوسـته ريـزی را افزايش مـی دهيد 
و هـم کاری مـی کنيـد که مواد رنگدانه سـاز پوسـت مثل 
مانيـن ديگـر توليـد نشـوند. توصيـه مـی کنيـم هـر روز 
صبـح از پـاک کننده اسـتفاده کنيـد و محصـوالت حاوی 

کوجيـک و اسـيد آزاليـک را شـب ها بـه کار بريد.
 متخصصان چه توصیه ای می کنند؟

يادتـان باشـد هميشـه همراه بـا اين محصـوالت از ضد 
آفتـاب اسـتفاده کنيـد به خصـوص ضد آفتابـی که حاوی 
زينک اکسـايد باشـد، در واقـع ضد آفتاب شـما بايد آنقدر 
قـوی باشـد کـه نگـذارد لک هـای جديـدی روی پوسـت 
پديـد بياينـد. حتـی بايـد در مقابـل نورهـای مصنوعـی 
مثـل نـور کامپيوتـر يا نـور چـراغ و مهتابی هم از پوسـت 
محافظـت کنيـد چـرا کـه همـه ايـن نورهـا روی پوسـت 
لـک بـه وجـود مـی آورنـد. اجـازه دهيد کـرم هـای مورد 
اسـتفاده تـان تنهـا مسـئول از بين بـردن لک هـای فعلی 

باشـند نـه لـک هايی که شـايد بعـداً بـه وجـود بيايند.
هیالورونیک اسید و اسیدهای چرب

قـدرت اصلـی هيالورونيـک اسـيد و اسـيدهای چـرب، 
آبرسـانی و نـرم کـردن پوسـت می باشـد.

 با پوست چه می کند؟
هيالورونيک اسـيد از آن دسـت موادی اسـت که آب را 
در خـود نگـه مـی دارد و در نتيجـه مـی توانـد کاری کند 
کـه پوسـت شـاداب تـر و پـر طـراوت تـر بـه نظر برسـد، 
البتـه کار اصلـی و طبيعـی ايـن مـاده توليد کاژن اسـت 
و در نتيجـه وقتـی ميـزان آن در پوسـت کافـی نباشـد، 
چـروک هـا و حلقه های سـياه و سـاير نشـانه هـای پيری 
در پوسـت نمـود پيـدا می کنـد. از طرف ديگر اسـيدهای 
چرب که در برچسـب های محصوالت آرايشـی بهداشـتی 
يـک  عنـوان  بـه  مـی شـوند  linoleic درج  عنـوان  بـا 
محافـظ پوسـتی شـناخته مـی شـوند کـه در غيـاب آنهـا 

پوسـت خشـک و رنـگ پريـده می شـود.
 از کجا شروع کنید؟

اسـيد  حـاوی  سـرم  يـک  از  کنيـم  مـی  توصيـه 
هيالورونيک شـروع کنيد به خصوص اگر پوسـتی خشـک 
داريـد چـرا که مـی تواند آب را در پوسـت شـما نگه دارد 
و اجـازه ندهـد کـه خشـک و بـدون آب و پـر از چـروک 
بـه نظـر برسـد.اگر پوسـتی طبيعـی داريـد توصيـه مـی 
کنيـم از محصوالتـی اسـتفاده کنيـد که هم حاوی اسـيد 

هيالورونيـک باشـند و هـم رتينـول.
 متخصصان چه توصیه ای می کنند؟

را  محصوالتـی  چنيـن  از  اسـتفاده  اثـر  اينکـه  بـرای 
چنـد برابـر کنيـد بايـد در کـرم مـورد اسـتفاده تـان هـم 
اسـيد هيالورونيـک وجـود داشـته باشـد و هم اسـيدهای 
چرب اما اگر پوسـتی بسـيار حسـاس داريد بيشـتر سـراغ 

محصـوالت حـاوی اسـيدهای چـرب برويـد.

يـک پزشـک بـرای گلـو دردهـای عفونـی 
آنتـی بيوتيـک و برای ويروسـی هـا، داروهای 
ديگـر تجويـز مـی کنـد امـا در هـر حـال گلو 
درد، درد آزار دهنده ای اسـت و اگر بتوان آن 
را با روشـی تسـکين داد، هنـگام بهبود کمک 
بسـياری بـه بيمـار مـی شـود. برای تسـکين 
دسـتورات  از  تـوان  مـی  درد  گلـو  طبيعـی 
تغذيـه ای خاصـی اسـتفاده کـرد. تعـدادی از 

ايـن دسـتورات را در اينجـا مـی خوانيد.
سیر

وقتـی گلويتـان مـی خـارد سـير بخوريـد، 
بـه نظر می رسـد سـير اثر فـوق العـاده ای بر 
تحريک سيسـتم ايمنـی بـدن دارد. اين ماده 
ضـد باکتـری و ضـد ويـروس اسـت، بنابراين 
مـی توانـد بـدن بـرای درمـان عفونـت هايی 
کـه باعـث گلـو درد مـی شـوند کمـک کنـد. 
همچنيـن عواملـی کـه باعـث درد و سـوزش 
مـی شـوند را تخفيـف مـی دهـد. بـه نظـر 

مـی رسـد مـاده موثـر سـير آليسـين باشـد 
کـه وقتـی سـير خـرد، جويـده يـا لـه مـی 
شـود آزاد مـی شـود. اگـر نگـران بـوی سـير 
هسـتيد، مـی توانيد آن را به مـدت 10 تا 15 
ثانيـه در ماکروفـر قـرار دهيـد. ايـن کار طعم 
و بـوی آن را قابـل تحمـل مـی کنـد. پـس از 
آن مـی توانيـد سـير را خـرد کـرده و با کمی 
نـان ميل کنيـد. روزی يـک بار خوردن سـير 

بـرای بهبـود گلـو درد مفيـد خواهـد بود.
آویشن

وقتـی گلـو دردتـان تـازه آغاز شـده اسـت 
آويشـن بخوريـد. همـان طـور کـه حتمـا در 
داروخانـه ها ديده ايد شـربت آويشـن را برای 
سـرماخوردگی و سـرفه تجويـز مـی کنند، اما 
ايـن گيـاه عاوه بـر ضد سـرفه بـودن تقويت 
هسـت  نيـز  بـدن  دفاعـی  سيسـتم  کننـده 
و روی گلـو درد تاثيـر معجـزه آسـايی دارد. 
بـرای اسـتفاده از آويشـن بهتـر اسـت نصـف 

ليـوان چـای سـبز را پـر از آب جـوش کنيـد 
و درسـت مثـل چـای سـبز، يک قاشـق چای 
خوری سـر پر به آن آويشـن اضافـه کنيد. در 
ليـوان را بگذاريـد و بعـد از 15 دقيقه محلول 
را از صافـی رد کنيـد. بعد از هـر وعده غذايی 
يـک فنجـان آويشـن بنوشـيد. ايـن دمنـوش 
آرام بخـش هـم هسـت. فرامـوش نکنيـد کـه 
آويشـن را بيـش از سـه هفته پشـت سـر هم 

نکنيد. مصـرف 
عسل و لیمو

وقتـی بـرای اوليـن بـار گلـو درد را حـس 
مـی کنيـد، عسـل و ليمـو بخوريد.ايـن يـک 
درمـان سـنتی و بسـيار رايـج در بسـياری از 
کشـورها از جملـه ايران اسـت. شـما بايد يک 
قاشـق غذاخـوری عسـل را در يک ليـوان آب 
داغ حـل کـرده و نصف يک ليموی تـازه را به 
آن اضافـه کنيـد. ايـن درمـان تـا حـد زيادی 
التهـاب گلـوی شـما را آرام خواهـد کـرد زيرا 

ترکيـب عسـل و آبليمو درسـت مثل شـيرين 
بيـان يـک ترکيـب آرام بخـش و ضـد التهاب 
قـوی اسـت. ايـن ترکيـب را روزی سـه بـار 

. شيد بنو
اسانس چای

وقتـی گلـو دردتـان شـروع شـد اسـانس 
چـای بخوريد.اسـانس چـای ضـد قـارچ، ضد 
باکتـری و ضد ويـروس اسـت. در طب چينی 

از اين اسـانس بـرای درمان گلو درد اسـتفاده 
بسـياری مـی شـود. دو قطـره از اين اسـانس 
را بـا نصـف قاشـق غذا خـوری عسـل مخلوط 
کنيـد و بخوريـد. يادتـان باشـد قبـل از اينکه 
آن را قـورت دهيـد چنـد ثانيـه در دهان خود 
نگـه داريـد. اگر باردار يا شـيرده هسـتيد اين 
اسـانس را مصـرف نکنيـد. ايـن ترکيـب برای 

کـودکان زير 3 سـال مناسـب نيسـت.

گلو درد و آنتی بیو تیک های خانگی 
تغذیه

کرم الیه بردار 
فلوکسیا 
فلوکسـيا  بـردار  اليـه  کـرم 
همزمـان  حضـور  واسـطه  بـه 
و   AHA ميـوه،  اسـيدهای 
فرموالسـيون  در   Vitamin C
خـود دارای اثـرات اليـه بـرداری 
و ترميـم کنندگـی می باشـد.اين 
فـرآورده بـا اليه بـرداری تدريجی 

از روی پوسـت باعـث مـی شـود کـه سـلولهای جـوان و جديد جای سـلول های 
تـر کنـد. را روشـن  بگيـرد و رنـگ آن  اپيـدرم پوسـت  را در  زائـد  و  مـرده 

مواد ترکيبی اين محصول عبارتند از:
AHA بـا غلظـت 12% شـامل اسـيد الکتيک و اسـيد سـيتريک که سـبب 
ايجـاد اثـرات کراتوليتيکـی و فيبروباسـتی و تحريـک سـاخت کاژن می شـود.

متوکسـی سـينامات کـه يک عامـل جاذب اشـعه UVB می باشـد.
Vitamin C کـه بـه عنـوان يـک آنتـی اکسـيدان و يـک عامـل ترميـم 
کننـده و بازسـازی کننـده عمـل مـی کند. روغـن کاريتـه که يک عامـل مغذی 
و مرطـوب کننـده پوسـت اسـت. روغـن دانـه انگـور که حـاوی اسـيد لينولنيک 

بـوده و باعـث شـفافيت و يکنواختـی پوسـت مـی گـردد.
نحـوه مصرف: به تشـخيص پزشـک صبـح و عصر ايـن کرم را روی پوسـت 

تميـز بماليد.

ژل هیسه اک
80 درصـد نوجوانان، پوسـت 
جـوش  بـه  مسـتعد  تـا  چـرب 
دارنـد و تعداد خانـم های جوان 
بـا ايـن مشـکل رو بـه افزايـش 
اسـت. سـری محصوالت هيسـه 
ای اک بـرای ايـن نـوع پوسـت 
توليـد شـده اسـت و هـدف آن 
بهبـود عواملـی اسـت که سـبب 
ايجـاد جـوش های پوسـتی می 

شـوئد و بـه پوسـت ظاهـری چـرب مـی دهـد.
ژل هيسـه اک پـاک کننـده پوسـت های چرب  ، جوشـی و مختلط اسـت 

و هم چنين قابل استفاده برای صورت و بدن.  
خصوصیات: ژل هيسـه اک برطـرف کننده چربی اضافی پوسـت و تنظيم 
کننـده ترشـح چربـی اسـت .دارای خاصيـت پـاک کنندگـی ، کمـی هـم کف 
کنندگـي در تمـاس بـا آب و عطـر کـم و مايم اسـت کـه اين مـوارد محصول 
هيسـه اک را بـرای اسـتفاده ، مناسـب و مطلـوب مـی سـازد.  بـا اسـتفاده از 

هيسـه اک پوسـت تـازه تـر ، شـاداب تـر، شـفاف تر و سـالم تر می شـود.
روش مصـرف: مقـدار کمـی از ژل را روی پوسـت صورت ماسـاژ دهيد و 

بـه طورکامل آبکشـی کنيد .صبح و شـب اسـتفاده شـود.

کرم ضد آفتاب اوسرین
آخريـن يافتـه هـا حاکـی از آن 
اسـت که مـردم فقـط يـک چهارم 
ضخامـت اليه اسـتاندارد ضدآفتاب 
را کـه بايـد بـرای حفاظـت بيشـتر 
پوسـت شـان از آن استفاده نمايند، 
انجاييکـه  از  کننـد.  مـی  مصـرف 
در  ضدآفتـاب  محافظـت  سـطح 
بـا ضخامـت اليـه  ارتبـاط کامـل 
اسـتفاده شـده اين محصول اسـت. 

کـرم ضـد آفتـاب اوسـرين مخصـوص پوسـت هـای نرمال ، خشـک و حسـاس  می 
 E باشـد. مـواد موثـر کرم ضد آفتاب اوسـرين شـامل مـوارد زير می باشـند: ويتامين
آنتی اکسـيدان و ضد راديکال های آزاد، Licochalcone  تسـکين دهنده التهابات 
 A1 بويـژه نوع UVA فيلتـر  Avobenzone ،پوسـتی و کاهـش قرمـزی پوسـت

.UVB فيلتـرTinosorb ،عامـل ايجـاد سـرطان هـای پوسـتی
نتایج اثبات شـده:جلوگيری از پيری زودرس پوسـت و پيدايش لک، محافظت 
پوسـت بـا فيلتـر سـه بعـدی محافظتـی، ضـد آب و تعريق، تاثيـر مانـدگار و تحمل 

پذيـری باال 
روش اسـتفاده :کـرم ضد آفتـاب را 30 دقيقه قبل از قـرار گرفتن در معرض نور 
آفتـاب بـه تمامـی نواحی بـدن که در معـرض تابش نورخورشـيد هسـتند، از جمله 
صـورت ، دسـت هـا و انـدام هـا بماليـد و حداقل هـر دو سـاعت يکبـار آن را تجديد 

نماييد.

آکوا دور چشم 
خصوصیـات: مراقبت از دور 
چشـم، مرطـوب و نـرم کننـده، 
انـرژی بخـش، شـفاف کننده ی 

دور چشـم
فـوق  چشـم  دور  ژل  ايـن 
العـاده انـرژی بخـش، بـا رطوبت 
بـه  بـادوام  و  مطلـوب  رسـانی 
سـرعت نشـانه هـای خسـتيگی 
مـی  برطـرف  را  چشـم  دور 

کنـد. پـف دور چشـم را کاهـش مـی دهـد و دور چشـم شـفاف تـر، نـرم تـر 
و بـا طـراوت تـر خواهـد شـد.تکنولوژی انحصـاری H2O ضمن حفـظ تعادل 
طبيعـی پوسـت، رطوبـت ايـده آلـی را بـرای سـلولها فراهـم مـی کند.اسـيد 
هيالورونيـک ايـن عملکـرد را تقويـت و پوسـت دور چشـم را نـرم مـی کنـد.

بـا ايجـاد يـک اليـه محافـظ از دور چشـم در برابـر آلودگـی هـای محيطـی 
محافظـت مـی کنـد. ترکيـب سـيافول ايـن عملکـرد را تقويـت و از ايجـاد 
پـف جلوگيـری مـی کنـد. ويتامين C دور چشـم را روشـن می کنـد و به آن 

انـرژی مـی دهـد.
روش مصـرف: صبـح و عصر با حـرکات ضربه ای مايم به دور چشـم زده 
شـود. اسـتفاده آن در صبح دور چشـم را شـاداب و پرانرژی می کند و عصرها 

دور چشـم را درخشـان می نمايد. 

اوسرین فلوکسیااوریاژ اوریاژ

در این شماره بنابر روال گذشته 4 محصول دیگر را به پیشنهاد دکتر عباس صفا به شما معرفی می کنیم.
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نشسـت  نهميـن  و  سـی  در 
سـازمان  جهانـی  ميـراث  کميتـه 
ملـل  تربيتـی  و  فرهنگـی  علمـی، 
متحـد )يونسـکو( محوطـه باسـتانی 
فرهنگـی  منظـر  و  »شـوش« 
ميـراث  فهرسـت  در  »ميمنـد« 
جهانـی يونسـکو به ثبت رسـيدند تا 
کشـورمان هجدهميـن و نوزدهمين 

بشناسـد. را  خـود  جهانـی  اثـر 
از  شـده  ثبـت  اثـر  نوزدهميـن 
ايـران در فهرسـت ميـراث جهانـی 
روسـتای  شـد.  کرمـان  از  يونسـکو 
صخـره ای ميمنـد شـهربابک که به 
آن منظـر فرهنگـی ميمنـد هم می 
گوينـد در حالی در فهرسـت ميراث 
جهانـی يونسـکو بـه ثبت رسـيد که 
پيـش از ايـن هـم ايـن روسـتا در 
شـدن  جهانـی  ثبـت  قدمـی  يـک 
بـه داليـل مختلـف از آن بازمانـده 
بـود. داسـتان ثبـت جهانـی ميمنـد 
همچون تاريـخ ميمند خود در حال 
تاريخـی شـدن بود و  سـالها بود که 
قـرار بـود ايـن روسـتای صخـره ای 
ثبـت جهانـی شـود امـا هـر بـار بـا 
اوليـن  شـد.  مـی  مواجـه  مشـکلی 
قـرار شـد  کـه  بـود   85 بـار سـال 
ميمنـد ثبـت جهانـی شـود امـا بـه 
جـای ميمند، چنـد کليسـای ايران 
در فهرسـت يونسـکو قـرار گرفتنـد. 
دفعـه دوم سـال 89 بـود. زمانی که 
مسـئوالن وقـت وعده دادنـد ميمند 
ايـن بـار ثبـت جهانـی می شـود اما 
وقتی از اجاس يونسـکو برگشـتند، 
جامـع  مسـجد  کـه  دادنـد  خبـر 
اصفهـان و گنبـد قابـوس گلسـتان 
در فهرسـت جهانـی يونسـکو ثبـت 
شـده انـد. تيرمـاه 92 هـم ميمنـد 
نـاکام ماند بـا اين تفاوت نسـبت به 
دوره هـای قبـل که اين بـار پرونده 
ميمنـد واقعـا بـه اجـاس يونسـکو 
رفتـه بـود امـا بدليـل ناقـص بـودن 
پرونـده، ميمنـد بـاز هـم نتوانسـت 
در فهرسـت ميراث جهانی يونسـکو 
ثبـت شـود. تيرماه سـال 92 بود که 
ميمنـد بـه ثبت جهانـی نزديک بود 
امـا آنطـور کـه در رسـانه هـا آمـد 
برخـی ديگر از کشـورهای همسـايه 
روسـتاهايی  بودنـد  شـده  مدعـی 
گويـا  امـا  ميمنددارنـد  بـه  شـبيه 
ميمنـد  از  شـده  تکميـل  پرونـده 
آنقـدر قانـع کننـده نبـود که نشـان 
دهنده روسـتايی باشـد بکر و دست 

نخـورده کـه از اوليـن مراکـز تجمع 
بشـری در قالـب روستانشـينی بوده 
اسـت. کشـورهای عـراق و امـارات 
منظرهـای  بودنـد  شـده  مدعـی 
فرهنگـی شـبيه بـه ميمنـد دارنـد 
کوتاهـی  البتـه  و  عامـل  هميـن  و 
برخـی از مسـئوالن باعـث شـد تـا 
ثبـت  ميمنـد  ای  روسـتای صخـره 
جهانـی نشـود. البتـه در آن زمـان، 
و  جمهـور  رئيـس  وقـت  معـاون 
رئيـس ميـراث فرهنگـی گفتـه بود: 
سـهميه ای بـرای پرونـده ميمند از 
دسـت نـداده ايـم. قـرار شـد تـا دو 
مـاه آينـده نقاطـی را کـه عـراق و 
مشـابه  انـد  کـرده  اعـام  امـارات 
آن را دارنـد و مقايسـه هايـی کـه 
وجـود  اطاعاتـش  ايکومـوس  در 
اعـام شـود مثـل  مـا  بـه  نداشـته 
مناظـر فرهنگـی که در عـراق وجود 
دارد . هـر چنـد کـه هنـوز پرونـده 
آن بـرای ثبـت جهانـی ارائه نشـده 
ولـی ادعـا مـی کننـد ايـن مناظـر 
قابـل مقايسـه بـا منظـر ميمنـد در 
ايـران اسـت. در حالـی کـه محمـد 
شـريف ملـک زاده از ثبـت ميمنـد 
طـی دو مـاه پـس از نشسـت سـی 
و هفتـم يونسـکو صحبت مـی کرد، 
دو سـال بعـد ايـن روسـتای صخره 

جهانـی  ميـراث  فهرسـت  در  ای 
يونسـکو ثبـت شـد.

کرمان گوی سبقت را ربود
با ثبت شـدن ميمند در فهرسـت 
ميراث جهانی يونسـکو، حاال اسـتان 
کرمـان سـه اثـر ثبـت شـده در اين 
فهرسـت دارد. پيـش از اين ارگ بم 
و بـاغ شـاهزاده مـکان هـای ثبـت 
شـده در اين فهرسـت بودنـد و حاال 
هـم  ميمنـد  ای  صخـره  روسـتای 
بـه ايـن ليسـت اضافـه شـده اسـت 
و کرمـان حـاال در کنـار اصفهـان و 
فـارس بيشـترين آثار ثبت شـده در 
فهرسـت جهانـی يونسـکو را دارنـد. 

پيـش از ايـن در سـال 2003 ارگ 
بـم و در سـال 2011 بـاغ شـاهزاده 
ماهـان در فهرسـت ميـراث جهانـی 
گفتنـی  شـدند.  ثبـت  يونسـکو 
در  شـده  ثبـت  ايرانـی  آثـار  سـت 
يونسـکو  جهانـی  ميـراث  فهرسـت 
چغازنبيـل،  اسـت:  زيـر  شـرح  بـه 
نقـش  ميـدان  جمشـيد،  تخـت 
جهـان، تخت سـليمان، بـم و فضای 
گنبـد  پاسـارگاد،  آن،  فرهنگـی 
سـلطانيه، سـنگ نبشـته بيسـتون، 
آذربايجـان،  کليسـاهای  مجموعـه 
مجموعـه  شوشـتر،  سـازه های 
تاريخـی بـازار تبريـز، آرامگاه شـيخ 

ايرانـی،  بـاغ  اردبيلـی،  صفی الديـن 
بـرج  اصفهـان،  جامـع  مسـجد 
گنبـد قابـوس، کاخ گلسـتان، شـهر 
سـوخته، محوطـه تاريخی شـوش و 

ميمنـد فرهنگـی  منظـر 
فایده ثبت اثر در فهرست 

یونسکو 
سـازمانی  عنـوان  بـه  يونسـکو 
جهانـی کشـورها را در حفـظ ايـن 
گونـه آثـار يـاری مـی کند.ميـراث 
عهدنامـه ای  نـام  يونسـکو  جهانـی 
بين المللـی اسـت کـه در تاريـخ 16 
نوامبـر 1972 ميـادی بـه تصويـب 
کنفرانـس عمومـی يونسـکو رسـيد. 
تاريخـی،  آثـار  حفـظ  آن  موضـوع 
طبيعـی و فرهنگـی بشـر اسـت کـه 
اهميـت جهانـی دارنـد و متعلـق به 
از  فـارغ  زميـن،  انسـان های  تمـام 
نـژاد، مذهـب و مليت خاص، اسـت. 
برپايـه ايـن کنوانسـيون کشـورهای 
آثـار  می تواننـد  يونسـکو،  عضـو 
تاريخـی، طبيعـی و فرهنگی کشـور 
خـود را نامـزد ثبت به عنـوان ميراث 
جهانـی کننـد. حفاظـت از ايـن آثار 
پـس از ثبـت در عيـن باقـی مانـدن 
در حيطـه حاکميت کشـور مربوطه، 
عضـو  کشـورهای  تمـام  عهـده  بـه 
خواهـد بـود. بنابرايـن اگـر مکانـی 

در فهرسـت يونسـکو ثبـت شـود به 
کشـورهای  تمـام  طـرف  از  نوعـی 
شـد.  خواهـد  حمايـت  عضـو 
مکان هـای ميـراث جهانی ثبت شـده 
مکان هايـی  يونسـکو،  سـازمان  در 
ماننـد جنـگل، کـوه، آبگيـر، صحرا، 
يـا  و  مجموعـه  سـاختمان،  بقعـه، 

شـهر هسـتند. 
معیارهای ثبت اثر در یونسکو

فرهنگـی  اثـری  کـه  آن  بـرای 
بتوانـد در فهرسـت ميـراث جهانـی 
يونسـکو بـه ثبـت برسـد الزم اسـت 
حداقـل بـا يکـی از معيارهای شـش 
گانـه ايـن معاهـده انطبـاق داشـته 
باشـد. بـه زبـان سـاده و بـه طـور 
خاصـه اثـر کانديـدای ثبـت بايـد؛

آورد  دسـت  يـا  نبـوغ  معـرف   -
باشـد. انسـان  خاقانـه 

- تبـادل ارزش هـای انسـانی را 
در طـول دوره ای خـاص از تاريـخ 

نشـان دهـد.
هـای  سـنت  از  -شـاهدی 
از  يـا  و  زنـده  فرهنگـی  درخشـان 

باشـد. رفتـه  ميـان 
- نشـان دهنـده نمونـه ای خاص 

از يـک سـبک معماری باشـد.
- يا اين که اسـتفاده هوشـمندانه 
انسـان از زمين و محيـط پيرامونش 

را جهت اسـتقرار نشـان دهد.
- بـه طـور مسـتقيم يـا ملمـوس 
بـا سـنت هـا، عقايـد، آثار هنـری يا 

ادبـی در ارتباط باشـد.
از  پـس  سـال  سـه  مـا  کشـور 
تصويـب کنفرانـس عمومی يونسـکو 
فوريـه   26، چهارشـنبه  تاريـخ  در 
سـال 1975 بـه کنوانسـيون ميراث 
جهانـی يونسـکو پيوسـت. در سـال 
1979 چغازنبيـل بـه عنـوان اوليـن 
اثـر در يونسـکو ثبـت شـد پـس از 
آن تخـت جمشـيد و ميـدان نقـش 
مکان هايـی  نخسـتين  بـا  جهـان 
فهرسـت  بـه  ايـران  در  کـه  بودنـد 

اضافـه شـدند. ميـراث جهانـی 
»شوش« و »میمند« با هم به 

ثبت جهانی رسیدند
تيرمـاه  سـيزدهم  شـنبه  صبـح 
در اجـاس سـاالنه کميتـه ميـراث 
جهانی سـازمان يونسـکو در شهر بن 
آلمـان محوطـه باسـتانی »شـوش« 
در  »ميمنـد«  فرهنگـی  منظـر  و 
فهرسـت ميـراث جهانی يونسـکو به 

ثبـت رسـيدند. 

بـه  پيامـی  اسـتاندار کرمـان در 
روسـتای  جهانـی  ثبـت  مناسـبت 
صخـره  روسـتای  گفـت:  ميمنـد 
هـا  قابليـت  از  نشـان  ميمنـد،  ای 
و غنـای فرهنگـی و تاريخـی ايـن 
روابـط  گـزارش  بـه  دارد.  اسـتان 
عمومی اسـتانداری کرمـان، عليرضا 
رزم حسـينی عليرضا رزم حسـينی 
رييـس  بـه  پيـام خطـاب  ايـن  در 
اسـت:  آورده  کشـور  جمهـوری 
خداونـد مّنـان را سپاسـگزارم کـه 
توفيقمـان ارزانـی فرمود تـا بتوانيم 
گامی هـر چند کوچک در راسـتای 
اعتای نام ايران اسـامی در عرصه 
جهانـی بـر داريـم.  وی مـی افزايد: 
ثبت روسـتای صخـره ای ميمند در 

حاصـل  جهانـی،  ميـراث  فهرسـت 
تـاش مجدانـه مجموعـه دسـتگاه 
و  کرمـان  اسـتان  اجرايـی  هـای 
بخصـوص مسـووالن و کارشناسـان 
ميـراث فرهنگـی، صنايـع دسـتی و 
گردشـگری کشـور و اسـتان کرمان 
اسـت.  اسـتاندار کرمـان ادامـه می 
دهـد: راهی طوالنی برای دسـتيابی 

بـه اين موفقيـت طی شـد و اکنون 
بـا افتخـار مـی گوييم که روسـتای 
ارگ  از  پـس  ميمنـد،  ای  صخـره 
و  بـم  فرهنگـی  منظـر  و  تاريخـی 
اثـر  سـومين  ماهـان  شـاهزاد  بـاغ 
تاريخـی ثبـت شـده اسـتان کرمان 
در فهرسـت ميراث جهانی يونسـکو 
اسـت.  وی آورده اسـت: اينجانـب 
ضمـن عـرض تبريک ايـن موفقيت 
بـه حضرتعالی، دولـت محترم تدبير 
اميـد و مـردم شـريف و نجيـب  و 
مـردم  بخصـوص  کرمـان  اسـتان 
فرهنـگ دوسـت شـهربابک، توفيق 
روز افـزون همـه مسـووالن دلسـوز 
نظـام مقـدس جمهوری اسـامی را 

از درگاه ايـزد منـان خواسـتارم.

سفير کشـورمان در يونسکو ضمن 
قدردانـی از مـردم مناطـق شـوش و 
ميمنـد، مديـران عالی، منطقـه ای و 
کارشناسان سـازمان ميراث فرهنگی 
کشـور به ويژه محمدحسن طالبيان، 
فرهنگـی  ميـراث  سـازمان  معـاون 
افـزود: همدلـی و همراهـی مـردم و 
مقامـات ذيربـط کشـوری و محلـی 
موجـب شـد کـه پرونده هـای مذکور 
بتوانند اسـتانداردهای الزم را بيابند و 
مسـير ثبت جهانـی را هموار سـازند. 
به گزارش ايسـنا احمـدی جالی در 
رابطـه بـا پرونده چشـم انداز فرهنگی 
»ميمنـد« گفـت: ايـن پرونـده قبـا 
کامبـوج   1392 سـال  اجـاس  در 
دليـل  بـه  امـا  بـود،  شـده  مطـرح 

پـاره ای از مشـکات نتوانسـته بـود 
بـه ثبـت برسـد. امـا در ايـن اجاس 
بـا همـت مسـئوالن و کارشناسـان 
توانمنـد کشـورمان نواقـص رفـع و 
بهتريـن  بـه  يونسـکو  ماک هـای 
شـکل محقـق شـد؛ بـه گونـه ای که 
بـا اجمـاع از تصويب اعضـای کميته 
اثـر  ايـن  دربـاره  جالـی  گذشـت. 

از  برجسـته  مثالـی  ميمنـد  افـزود: 
زيسـتگاه سـنتی انسـان اسـت که با 
هماهنگی بـا طبيعت، زيسـت بومی 
خـاص و منحصـر بـه فـرد را پديـد 
آورده اسـت. مـردم ايـن منطقـه در 
طـول اعصـار و قـرون توانسـته اند بـا 
محيط زيسـت خود همراه شوند و در 
فصـول مختلـف زيسـتگاه خـود را با 
طبيعـت هماهنـگ سـازند. در حالی 
کـه در بهـار و تابسـتان خانه هايی در 
کنار کشـتزارها دارند، در زمستان در 
خانه هايـی سـکونت می کننـد کـه با 
تبحـری فـراوان در دل صخره هـای 
نـرم سـاخته اند کـه گاهـی تـا پنـج 
طبقـه روی هـم کنـده شـده اند و از 
زيبايـی خيره کننـده ای برخوردارنـد.

همدلی و همراهی مردم موجب ثبت میمند شدمیمند نشان از قابلیت ها و غنای فرهنگی و تاریخی این استان دارد

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

برابـر رای شـماره 139460319007006104 هيـات دوم موضوع قانـون تعيين تکليف وضعيت ثبتی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حـوزه ثبت ملک کرمـان تصرفـات مالکانه 
بامعـارض متقاضی خانم صديقه ابراهيم آبادی فرزند سـيد اکبر بشـماره شناسـنامه 411 صـادره از فهرج- بم 
در ششـدانگ يـک بـاب سـاختمان بـه مسـاحت 398 متـر مربع تحـت پـاک 14017 فرعـی از 3968 اصلی 
مفـروز و مجـزی شـده از پـاک 899 فرعـی از 3968 اصلی واقع در بخـش 2 کرمان بـه آدرس کرمان خيابان 
اسـدآبادی جنوبـی 5 خريـداری از محـل مالکيت خانمها رخشـنده اهورايی و کتايون شـهرياری محرز گرديده 
اسـت. لـذا بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی مـی شـود در صورتـی که 
اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکيت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاريخ انتشـار اولين 
آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ايـن اداره تسـليم و پـس از اخذ رسـيد ظـرف مدت يک مـاه از 
تاريـخ تسـليم اعتراض، دادخواسـت خـود را به مراجـع قضايی تقديم نمايند. بديهی اسـت در صـورت انقضای 

مـدت مذکـور و عـدم وصول اعتـراض طبق مقـررات سـند مالکيت صادر خواهد شـد.
تاريخ انتشار نوبت اول: 1394/4/1                          تاريخ انتشار نوبت دوم: 1394/4/15 

کفيل اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان کرمان- امين رضا قوام 
م الف 1410   

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

برابـر رای شـماره 139360319007042428 هيـات دوم موضوع قانـون تعيين تکليف وضعيت ثبتی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حـوزه ثبت ملک کرمـان تصرفـات مالکانه 
بامعـارض متقاضـی خانـم صديقـه محمدرضا خانی نژنـد فرزند اميدعلی بشـماره شناسـنامه 132 صـادره از 
جيرفـت در ششـدانگ يـک بـاب مغازه مشـتمل بر طبقـه فوقانی به مسـاحت 106/61 متر مربـع تحت پاک 
21458 فرعـی از 2787 اصلـی واقـع در بخـش 3 کرمان به آدرس کرمان ميدان رسـالت بلـوار مهر کوچه 14 
خريـداری از محـل مالکيـت آقـای احمـد جـوادی محرز گرديده اسـت. لـذا به منظـور اطاع عمـوم مراتب در 
دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکيت متقاضی 
اعتراضـی داشـته باشـند مـی توانند از تاريخ انتشـار اولين آگهـی به مدت دو مـاه اعتراض خود را بـه اين اداره 
تسـليم و پـس از اخـذ رسـيد ظـرف مدت يـک مـاه از تاريخ تسـليم اعتـراض، دادخواسـت خود را بـه مراجع 
قضايـی تقديـم نماينـد. بديهی اسـت در صـورت انقضـای مدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض طبـق مقررات 

سـند مالکيت صادر خواهد شـد.
تاريخ انتشار نوبت اول: 1394/4/1                          تاريخ انتشار نوبت دوم: 1394/4/15 

کفيل اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان کرمان- امين رضا قوام
م الف 1379

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

برابـر رای شـماره 139460319007004241 هيـات دوم موضوع قانـون تعيين تکليف وضعيت ثبتی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حـوزه ثبت ملک کرمـان تصرفـات مالکانه 
بامعـارض متقاضـی آقـای عباس بخشـی گوديـزی فرزند غامرضا بشـماره شناسـنامه 521 صادره از شـهداد 
در ششـدانگ يک باب سـاختمان مشـتمل بر طبقه فوقانی به مسـاحت 124/76 متر مربع که موازی 21/83 
متـر مربـع از ششـدانگ عرصـه مـورد تقاضـا متعلـق بوقـف و در اجاره نامبـرده قـرار دارد تحت پـاک 2655 
فرعـی از 5209 اصلـی واقـع در بخـش 1 کرمان بـه آدرس کرمان خيابـان آيت اله خامنـه ای کوچه 24 درب 
نهـم سـمت چـپ خريـداری از محـل مالکيـت آقـای عـزت اله سـاالر کانتـری محـرز گرديده اسـت. لـذا به 
منظـور اطـاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت 
بـه صـدور سـند مالکيت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از تاريخ انتشـار اولين آگهـی به مدت دو 
مـاه اعتـراض خـود را بـه اين اداره تسـليم و پـس از اخذ رسـيد ظرف مدت يک مـاه از تاريخ تسـليم اعتراض، 
دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضايـی تقديـم نماينـد. بديهی اسـت در صورت انقضـای مدت مذکـور و عدم 

وصـول اعتـراض طبق مقـررات سـند مالکيت صادر خواهد شـد.
انتشار نوبت دوم: 1394/4/15 تاريـخ انتشـار نوبـت اول: 1394/4/1                          تاريـخ 
کفيل اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان کرمان- امين رضا قوام
 م الف 1403

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

برابـر رای شـماره 139460319007005479 هيـات اول موضوع قانون تعييـن تکليف وضعيت ثبتی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حـوزه ثبت ملک کرمـان تصرفـات مالکانه 
بامعـارض متقاضـی آقـای حسـن نديمی سـيرچی فرزنـد علـی بشـماره شناسـنامه 3574 صـادره از کرمان 
در ششـدانگ يـک بـاب سـاختمان بـه مسـاحت 173/05 متـر مربـع تحـت پـاک 13843 فرعـی از 3968 
اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـاک 845 فرعـی از 3968 اصلـی واقع در بخـش 2 کرمان بـه آدرس کرمان 
سراسـياب- شـهيد مغفـوری 21 کوچـه شـهيد جهانشـاهی خريـداری از محل مالکيـت آقای محمـد نوروزی 
محـرز گرديـده اسـت. لـذا بـه منظـور اطاع عمـوم مراتـب در دو نوبت بـه فاصلـه 15 روز آگهی می شـود در 
صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکيـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاريخ 
انتشـار اوليـن آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خود را بـه اين اداره تسـليم و پـس از اخذ رسـيد ظرف مدت 
يـک مـاه از تاريـخ تسـليم اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضايـی تقديم نماينـد. بديهی اسـت در 

صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتراض طبـق مقررات سـند مالکيـت صادر خواهد شـد.
تاريخ انتشار نوبت اول: 1394/4/1                          تاريخ انتشار نوبت دوم: 1394/4/15 

کفيل اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان کرمان- امين رضا قوام

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

برابـر رای شـماره 139460319002001358هيـات اول موضـوع قانـون تعييـن تکليـف وضعيـت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حوزه ثبـت ملک کهنـوج تصرفات 
شناسـنامه690صادره  بشـماره  رسـتم  فرزنـد  سـنگرزاده  مصطفـی  آقـای  متقاضـی  بامعـارض  مالکانـه 
ومجـزی  مفـروز  از690اصلـی  پاک682فرعـی  مسـاحت600مترمربع  بـه  خانـه  بـاب  دريـک  ازمنوجـان 
شـده ازپاک690اصلـی قطعه5واقـع درحسـين آبـاد منوجـان بخش46کرمـان خريـداری از مالـک رسـمی 
آقـای محمدحسـن دورانديـش محـرز گرديـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه 
فاصلـه15روز آگهـی مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکيـت متقاضـی اعتراضی 
داشـته باشـند مـی تواننـد از تاريخ انتشـار اولين آگهی بـه مدت دو ماه اعتـراض خود را به اين اداره تسـليم 
و پـس از اخـذ رسـيد، ظـرف مدت يک مـاه از تاريخ تسـليم اعتراض ،دادخواسـت خود را بـه مراجع قضايی 
تقديـم نماينـد. بديهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکور و عـدم وصول اعتـراض طبق مقررات سـند 

مالکيـت صـادر خواهد شـد.
تاريخ انتشار نوبت اول:94/04/01
تاريخ انتشار نوبت دوم:94/04/15

 رئيس ثبت اسناد و اماک-اصغرناروئی

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

برابـر رای شـماره 139460319002001357هيـات اول موضـوع قانون تعييـن تکليف وضعيت ثبتی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حـوزه ثبت ملـک کهنوج تصرفـات مالکانه 
بامعـارض متقاضـی آقـای مالک زارعی منوجـان فرزند علی بشـماره شناسـنامه5591صادره ازمنوجان دريک 
بـاب خانـه به مسـاحت1560/42مترمربع پاک683فرعـی از690اصلی مفروز ومجزی شـده ازپاک690اصلی 
قطعه5واقـع درحسـين آبـاد منوجـان بخش46کرمان خريداری از مالک رسـمی آقای محمدحسـن دورانديش 
محـرز گرديـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه15روز آگهـی می شـود در 
صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکيـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاريخ 
انتشـار اوليـن آگهـی بـه مـدت دو ماه اعتـراض خود را بـه اين اداره تسـليم و پـس از اخذ رسـيد، ظرف مدت 
يـک مـاه از تاريـخ تسـليم اعتـراض ،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضايـی تقديم نماينـد. بديهی اسـت در 

صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصول اعتـراض طبق مقررات سـند مالکيـت صادر خواهد شـد.
تاريخ انتشار نوبت اول:94/04/01
تاريخ انتشار نوبت دوم:94/04/15

 رئيس ثبت اسناد و اماک-اصغرناروئی

آگهی اصالحی                
آگهی موضوع ماده 3قانون وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی      
برابـر رای شـماره هيـات اول موضـوع قانـون تعييـن تکليـف وضعيت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند 

رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حـوزه ثبت ملـک کهنوج.
ملکـی کـه در آگهـی پيشـين اشـتباهاً آگهی وبرابـر اختيـارات تفويضی ويـا آراء هيات های نظـارت آگهی 
آنهـا تجديـد و مهلـت اعتـراض برآنهـا از تاريـخ نشـر نوبـت اول بـه مـدت يک مـاه اسـت.پاک727فرعی 
از188 اصلـی مفـروز ومجـزی شـده از پـاک188 اصلـی ملکی آقـای سـجاد پوراميری ميجـان به صورت 
ششـدانگ يـک بـاب خانه بـه مسـاحت332/05مترمربع واقـع درشـهررودبارقطعه چهاربخش46کرمان که 
درآگهـی قبلـی نـام مالـک رسـمی چـراغ آسـيابرنژاد قيـد گرديـده که منـوط به اشـتباه اسـت و متقاضی 
مـورد تقاضـا را از خانـم فاطمـه بيـگ مـرادی ورثـه عبدالمهـدی مهيمـی مالک رسـمی خريـداری نموده 

است.
تاريخ انتشار نوبت اول:94/04/01
تاريخ انتشار نوبت دوم:94/04/15

رئيس ثبت اسنادواماک کهنوج- اصغرنارويی

سفارش آگهی
09399744226

یادداشت

باالخره یونسکو میمند را پذیرفت
 رضا عبادی زاده

شب های با فضیلت قدر 
مهدی حسن نژاد خبرنگار حوزه مذهب پیام ما

از امشـب شـبهای قـدر مـاه مبـارک رمضـان آغـاز 
مـی شـود و درب هـای رحمت خداونـد متعال بـاز. اگر 
در طـول سـال و مگنـاه انجـام داده ايـم مـی توانيـم در 
ايـن سـه شـب از خداونـد طلـب بخشـش و عفـو کنيم. 
شـبهای قـدر از بـا فضيلـت تريـن شـبهای مـاه مبارک 

هسـتند.  رمضان 
فضیلت و اعمال شب قدر

از  نيـز نقـل اسـت:  از پيامبـر گرامـي اسـام )ص( 
خداونـد بـه دور بـاد و نفريـن بر کسـي که به شـب قدر 

برسـد و زنـده باشـد، امـا آمرزيده نشـود. 
»انـس بـن مالـک« از پيامبـر )ص( نقـل کـرده کـه 
فرمودنـد: مـاه مبـارک بـه شـما رو آورده اسـت و در 
ايـن مـاه شـبي اسـت کـه برتـر از هزار مـاه اسـت و هر 
کـس از فيـض شـب قدر محروم گـردد، از تمـام خيرات 
بي نصيـب مانـده اسـت و محـروم نمي مانـد از بـرکات 
شـب قـدر، مگـر کسـي کـه خويشـتن را محـروم کرده 

ست.  ا
از امـام باقـر )ع( نيـز دربـاره بـه وجـود آمـدن شـب 
قـدر نقـل اسـت: کـه اگـر خداونـد کارهـاي مؤمنـان را 
چنـد برابـر نکنـد بـه سـر حـد کمـال نمي رسـند، اما از 
راه لطـف کارهـاي نيکـوي آن ها را چند برابـر مي فرمايد 

تـا کاسـتي هايشـان جبران شـود.
بـر ايـن اسـاس، راز سـعادتمند شـدن انسـان ها در 
شـب قـدر، عمـل اختيـاري صالحي اسـت که بـا عنايت 
خداونـد، برکـت يافتـه و چنـد برابر مي شـود. از حضرت 
رسـول )ص( نيـز پيرامـون شـب زنـده داري شـب قـدر 
نقـل اسـت کـه فرمودنـد: کسـي کـه شـب قدر را شـب 
زنـده داري کنـد، تـا شـب قدر آينـده، عـذاب دوزخ از او 

گردد.  دور 
امـام موسـي بـن جعفـر )ع( نيـز دربـاره شـب قـدر 
فرمودنـد: کسـي کـه در شـب قـدر غسـل کـرده و تـا 
سـپيده صبح شـب زنـده داري کنـد، گناهانـش آمرزيده 
مي شـود. تمامـي ايـن روايـات بـر ايـن مطلـب داللـت 
دور  ماننـد  پاداش هـا،  و  مقـدرات  برخـي  کـه  دارنـد 
شـدن از عـذاب دوزخ، نتيجـه کار خـود بنـدگان اسـت 
و سرنوشـت هر انسـاني در شـب قدر به دسـت خودش 
رقـم مي خـورد. در شـب قـدر بـه خوانـدن دعاهايـي از 
جملـه »جـوش کبيـر«، »دعـاي افتتـاح« و »ابوحمـزه 
ثمالـي« سـفارش شـده زيـرا انسـان بـا يـادآوري لطف، 
خـداي  بي پايـان  بخشـش  و  رحمـت  کـرم،  گذشـت، 
مهربـان او را در کنـار و دسـتگير خويـش مي بيند و نور 

اميـد در دلـش مـي درخشـد.
اعمال شب های قدر

 شـب قدر، شـبی اسـت که در تمام سـال هيچ شبی 
بـه فضيلـت آن نمـی رسـد و عمل در شـب قـدر بهتراز 
عمـل در هـزار ماه اسـت. در شـب قدر برنامـه های يک 
سـال هـر کس مقـدر می گردد . درشـب قـدر مائکه و 
روح کـه اعظـم مائکه اسـت بـه اذن پـروردگار، خدمت 
امـام زمـان عليه السـام مشـرف مـی شـوند و مقدرات 

هـر کـس را به امـام عرضه مـی دارند. 
اعمال مشترک شب های قدر

1- مقارن غروب آفتاب شب قدر غسل شود.
2- در شـب قـدر دورکعـت نمـاز اقامـه شـود، در هر 
رکعـت بعـد از حمـد ، هفت مرتبه سـوره توحيد خوانده 
شـود. بعـد از نمـاز هفتـاد بارذکـر » اسـتغفرا... و اتـوب 

اليـه« گفته شـود.
3- قـرآن بـه سـرگرفتن در شـب قـدر و خـدا را بـه 

چهـارده مصـوم سـوگند دادن .
4- خوانـدن زيـارت امـام حسـين عليـه السـام در 

قدر. شـب 
5- احيای اين شبها.

6- يکـی ديگـر از اعمـال شـب قدر اقامـه صد رکعت 
نمـاز بـه صـورت دورکعتـی وافضل آن اسـت کـه درهر 
رکعـت بعـد از حمـد ، ده مرتبـه سـوره توحيـد خوانده 

شود.
 7- يکـی ديگر از اعمال شـب قـدر خواندن دعايی از 
امـام زيـن العابدين عليه السـام کـه درمفاتيـح الجنان 

آمده اسـت.اللهم انی امسـيت لـک عبداً...
 8- قرائت دعای جوشن کبير در شب قدر.

9- طلـب آمـرزش از خـدای متعال  و در خواسـت از 
خـدا جهـت نيازهای دنيـا و آخرت.

10- ذکـر گفتـن و صلـوات بـر محمـد وآل محمـد 
عليهـم السـام.
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پیامک : 
500022030347 ورزش

اشـکان دژاگـه 14  تيـر 1365 در تهران 
متولـد شـد و در يـک  سـالگي بـه همـراه 
 16 در  او  رفـت..  آلمـان  بـه  خانـواده اش 
سـالگي شـهروند آلمـان شـد و توانسـت در 
تمـام رده هـاي پايـه تيم هـاي ملـي آلمـان 
بـه ميـدان بـرود امـا عـدم پذيرش سـفر به 
تل آويـو بـراي رويارويي با اسـرائيل از سـوي 
تيـم  بـراي هميشـه شـانس حضـور در  او، 
ملـي بزرگسـاالن آلمـان را از وی گرفـت تـا 
سـرانجام در سـال 2011 دژاگـه بـه دعـوت 
کيـروش بـراي حضـور در تيـم ملـي ايـران 

پاسـخ مثبـت دهـد.
او کـه فوتبـال خـود را بـه عنـوان يـک 
مدافـع آغـاز کـرده بود، بـا نشـان دادن ميل 
تهاجمـي خـود در فصـل 2006-2005 بـا 
بهتريـن گلـزن  بـازي  زدن 12 گل در 23 
هرتابرليـن شـد. وی بـا ايـن تيـم در همـان 
جوانـي بـازي در جـام يوفـا و اينترتوتـو را 

نيـز تجربـه کرد. اشـکان در سـال 2007 به 
وولفسـبورگ رفـت. در فصـل اول بـراي اين 
تيم 8 گل زد اما در آگوست 2012  به فوالم 
پيوسـت و بـه کار خـود در بوندس ليگا با 19 
گل و 25 پـاس گل پايـان داد. او در فـوالم 
نيـز بازي هاي درخشـاني از خود بـه نمايش 
گذاشـت و از سـوي طرفداران سفيدپوشـان 
لنـدن بـه عنـوان بهتريـن بازيکـن ايـن تيم 
معرفي شـد. اشـکان سـپس در سـال 2014 
بـه پيشـنهاد 5 ميليون پوندي العربي پاسـخ 
تاريـخ  بازيکـن  گران تريـن  تـا  داد  مثبـت 

فوتبـال ايـران لقـب بگيرد.
از قهرماني بوندس لیگا تا قهرماني 

اروپا
عنـوان  مهم تريـن  باشـگاهي  رده  در 
دژاگـه، قهرماني بوندس ليگا با وولفسـبورگ 
در فصـل 2009-2008 بـوده اسـت امـا در 
رده ملـي تنها عنـوان اين بازيکـن، قهرماني 

زيـر 21 سـاله هاي اروپـا در سـال 2009 بـا 
تيـم ملـي آلمـان بـوده اسـت امـا در سـطح 
بزرگسـاالن بـا تيـم ملـي ايـران حضـور در 
مي تـوان  را  برزيـل   2014 جهانـي  جـام 
بزرگتريـن دسـتاورد دوران فوتبـال اشـکان 
دانسـت. اشـکان دژاگه تاکنون در 24 ديدار 
پيراهـن تيـم ملـي ايـران را بـه تـن کـرده 

اسـت و 4 گل ملـي نيـز بـراي ايـران.
یک مصدومیت کهنه و انتقال جنجالي

انتقـال  و  العربـي  بـه  فـوالم  از  رفتـن 
حاشـيه  از  ليگـي  بـه  جزيـره  فوتبـال  از 
خليج فـارس انتقـادات فراوانـي را بـه دژاگـه 
حتـي از سـوي طرفـداران ايـن بازيکـن در 
پـي داشـت. امـا جـداي از پيشـنهاد مالـي 
مي شـود  گفتـه  قطري هـا  وسوسـه برانگيز 
دليـل مهـم ديگـري کـه اشـکان را ناچـار 
بـه گرفتـن ايـن تصميـم کـرد، مصدوميـت 
و  کشـاله  ناحيـه  از  بازيکـن  ايـن  مزمـن 

نخسـتين  در  اسـت.  بـوده  او  همسـترينگ 
تيـم  بـه  بازيکـن  ايـن  پيوسـتن  روزهـاي 
در  اشـکان  مصدوميـت  خبـر  ايـران  ملـي 
اردوي وولفسـبورگ، طرفدارانـش را نگـران 
کـرد. ايـن مصدوميـت برطرف شـد و دژاگه 
بـه مياديـن برگشـت و حتـي بـا قـراردادي 
ليـگ  و  فـوالم  بـه  پونـدي  ميليـون   2/5
برتـر جزيـره رفـت امـا گفتـه مي شـود ايـن 

نشـده  مصدوميـت کذايـي هرگـز برطـرف 
و  مي کنـد  همراهـي  را  دژاگـه  هميشـه  و 
هميـن موضـوع اشـکان را وادار بـه تـرک 
فوتبـال پرفشـار انگليس کـرد، مصدوميتي 
کـه هنـوز هـم اشـکان را رهـا نکـرده و در 
طـول سـال بارهـا تکـرار شـده و دژاگـه را 
از ترکيـب اصلي باشـگاه هاي خـود و حتي 

مي کنـد. دور  ملـي  تيـم  اردوهـاي 

فدراسـيون  اسـتيناف  کميتـه 
خـود  رای  در  کشـور  فوتبـال 
بـه دليـل اسـتفاده غيرقانونـی و 
متقلبانـه باشـگاه راه آهـن تهران 
از يـک بازيکـن خارجی عـاوه بر 
جريمـه های مالـی نتيجه 6 بازی 
پايانـی ايـن تيـم در ليـگ برتر را 
سـه بـر صفـر بـه سـود حريفـان 
اعـام کرده اسـت و بديـن ترتيب 
بنـدی  تغييراتـی در جـدول رده 
مسـابقات بـه وجـود آمده اسـت.

پيـکان  تيـم  حاضـر  حـال  در 
تهـران در رتبـه چهاردهـم جدول 
قـرار گرفتـه اسـت و در شـرايط 
در  بقـا  بـرای  بايسـتی  معمـول 
ليـگ برتـر در پلـی آف بـه ديدار 
تيـم صعـود کننده از ليگ دسـته 
اول فوتبـال ايـران بـرود. مـوردی 
کـه قاعدتا بـر اسـاس رای صادره 
بـه داليـل  بيفتـد و  اتفـاق  بايـد 

مختلـف شـکی در آن نيسـت.
يک حقوقدان ورزشـی و وکيل 
دادگسـتری نيـز در مصاحبـه بـا 
پيـام مـا  بـه تفسـير ايـن موضوع 
می پـردازد. وحيـد قرايـی اعتقاد 
دارد کـه نمـی تـوان پـس صـدور 
آن  آثـار  از  بخشـی  قطعـی  رای 
ناديـده  يـا  را معطـل گذاشـت و 
گرفـت چـه اينکـه يـک حکم می 
توانـد وضعيت جديـدی در روابط 
حقوقـی ميـان افـراد ايجـاد کنـد 
کـه آثـار به وجـود آمده ناشـی از 
آن نيـز بايسـتی مورد لحـاظ قرار 

 . د گير
جعلـی  اگـر  مثـال  طـور  بـه 
ثابـت  ملکـی  سـند  يـک  بـودن 
شـده و حکم بـه ابطـال آن صادر 
شـود قاعدتـا مالـک جعلـی نمـی 
توانـد بـه اسـتناد اينکـه بخشـی 
را  ملـک  آن  سـاز  و  سـاخت  از 
انجـام داده همچنـان بـر مالکيت 
خـود پافشـاری کنـد و قاعدتا آثار 
حکـم صـادره نيـز بـر کل ملـک 

سـاری و جـاری اسـت.

و  صـادره  رای  دربـاره  قرائـی 
تاثيـرات ايـن رای مـی گويـد: بـر 
آهـن  راه  تيـم  رای  ايـن  اسـاس 
تهـران بـر اسـاس حکم صـادره 6 
بـازی خـود را بازنـده اعام شـده 
اسـت و به دليل کاهـش امتيازات 
سـقوط  تـر  پاييـن  دسـته  بـه 
نيـز  کـرده اسـت و تيـم پيـکان 
بـا اسـتفاده از ايـن حکـم قانونـی 
بـه عنـوان تيـم چهاردهـم جدول 
معرفـی شـده اسـت کـه بـا ايـن 
رويـداد اثـری ديگر بر تيـم پيکان 
مترتـب می شـود. تيـم چهاردهم 
برتـر  ليـگ  بنـدی  رده  جـدول 
فوتبـال ايـران طبق آييـن نامه ها 
بايسـتی بـرای بقـا بـه ديـدار تيم 
صعـود کننـده از پلـی آف ليـگ 
دسـته اول فوتبـال بـرود. يعنـی 
ايـن حکم بـه معنای قـرار گرفتن 

پيـکان در رده چهاردهـم و لـزوم 
شـرکت در ديـدار پلـی آف اسـت  
و از سـوی ديگـر بـا حکـم کميته 

اسـتيناف و آثار آن تيم اسـتقال 
سـيزدهم  رده  در  خوزسـتان 
جدول قـرار گرفته اسـت و نيازی 
نـدارد.  آف  پلـی  در  حضـور  بـه 
امـا پيـش از ايـن رويـداد و قبـل 
از صـدور حکـم کميته اسـتيناف 

ايـن  بـه  و در جريـان رسـيدگی 
کـه حسـاب  اقدامـی  در  پرونـده 
نشـده بـه نظـر مـی رسـد ديـدار 

پلـی آف ميـان تيـم هـای مـس 
کرمـان نماينـده ليگ دسـته اول 
برگـزار  خوزسـتان  اسـتقال  و 

شـده اسـت.
وی در پاسـخ به اين سـوال که 
آيـا رای صـادره کميته اسـتيناف 

مـی تواند از لحـاظ حقوقی به آن 
بازی تسـری پيدا کنـد می گويد: 
رويـه قضايـی چنيـن موضوعی را 
تاييـد می کنـد چرا کـه اثر حکم 
تغييـر نتايـج تيـم راه آهـن باعث 
حـدوث  و  جـدول  در  تغييـرات 
اسـت  شـده  جديـدی  وضعيـت 
را  آف  پلـی  بـازی  بايسـتی  کـه 
بـر اسـاس آن برنامـه ريـزی کرد. 
تصـور کنيـد تيم مـس کرمان در 
بـازی پلـی آف مقابـل اسـتقال 
خوزسـتان به برتری می رسـيد و 
اينک بعد از رای کميته اسـتيناف 
چهاردهـم  رده  در  پيـکان  تيـم 
جـدول فـرا مـی گرفـت. آيـا بـر 
اسـتقال  و  مـس  ديـدار  اسـاس 
نظـر  توانسـتيم  مـی  خوزسـتان 
بـه سـقوط پيـکان به ليگ دسـته 
اول بـه دليـل شکسـت اسـتقال 

خوزسـتان بدهيـم؟! نـه منطـق و 
نـه قانـون چنيـن چيـزی را نمی 
پذيـرد و حتـی آن را مـی تـوان 
بـه اصـل شـخصی بـودن مجازات 
هـا ربـط داد. در وضعيـت پيـش 
آمـده نيـز مـی بينيـم کـه پيکان 
گرفتـه  قـرار  چهاردهـم  رده  در 
بـرای  ايـن وضعيـت  در  و  اسـت 
بقـا نيـاز بـه برگـزاری ديـدار پلی 
آف دارد و نتيجـه مسـابقه مـس 
کرمان و اسـتقال خوزسـتان نيز 
نمـی توانـد ارتباطـی بـه آن پيدا 
کنـد چـه اينکـه بـا حکـم جديد 
اسـتقال خوزسـتان در جايگاهی 
اصـوال  کـه  اسـت  گرفتـه  قـرار 
نيـازی بـه برگـزاری ديـدار پلـی 
آف نداشـته و نـدارد. بـا وضعيـت 
جديـد کـه پيـش آمـده اسـت به 
نظـر مـی رسـد کـه چـاره ای جز 
برگـزاری مجـدد ديـدار پلـی آف 
نباشـد تـا روح قانـون در فوتبـال 

ايـران جـاری و بمانـد.
بـه  پاسـخ  در  قرائـی   وحيـد 
سـوال مـا کـه آيـا سـازمان ليگ 
و  طلـب  مصلحـت  بسـيار  کـه 
بـه  اسـت  حواشـی  از  فـراری 
ديـدار  ايـن  مجـدد  برگـزاری 
پلـی آف رای مثبـت مـی دهـد، 
بـه شـجاع خليـل زاده و ناديـده 
گرفتـه شـدن حـق مـس کرمـان 
اشـاره کـرد و گفـت: بسـياری از 
مسـائلی کـه جنبـه قانونـی دارند 
رعايـت  ليـگ  سـازمان  توسـط 

شـوند.  نمـی 
وی نيـز با توجه بـه تجربياتش 
از ايـن قبيـل مسـائل بـه چـراغ 
سـبز گرفتن ايـن رای خوش بين 
نبـود امـا اظهار داشـت کـه قانون 
برگـزاری  حـق  و  اسـت  روشـن 
بـازی پلـی آف بـا مـس اسـت و 
مـردم هم در باره مسـائل شـجاع 
خليـل زاده و هم مسـئله پلی آف 
بـه خوبـی مـی داننـد که حـق با 

 . کيست

بهترین بازیکن فوالم، گران  ترین بازیکن ایران
معرفی خبر

مس باز هم در صف انتظار
 وصال روحیان

از الله های نارنجی
تا یوزهای سفید پوش

فرشـيد علـوی، بازيکـن جـوان تيـم فوتبـال مـس 
کـه يکـی از پديده هـای اين فصـل تيـم در رقابت های 
ليـگ يـک بـود چنـدی پيش بـا دعـوت بـه تمرينات 
تيـم ملـی اميد راه خـود را بـرای پيشـرفت در فوتبال 

کشـور بـاز کرد. 
وی کـه در روز يکـم سـال 1372 و در شـهر بـم 
چشـم بـه جهان گشـود بسـيار خوش شـانس بـود در 
حالـی که آرزو داشـت تا فرزاد حسـين خانـی کاپيتان 
تيـم صنعـت مـس کرمـان را بنا بـه گفتـه ی خودش 
از نزديـک ببينـد، مـورد توجـه حميـد حسـين خانـی 
سـرمربی تيـم جوانـان مـس کرمـان قـرار گرفـت تـا 
بتوانـد خيلـی زود پلـه هـای پيشـرفت را طـی کنـد و 
از بـم و تيـم صنعـت مـس بـه اردوی تيـم ملـی اميد 

ايـران دعوت شـود.
وی کـه در تيـم هـای جوانـان، اميـد و مـس نويـن 
زيـر نظـر حميـد حسـين خانـی تمريـن و بـازی مـی 
کـرد، توسـط لوکابوناچيـچ و در حالـی کـه تنهـا 19 
سـال داشـت به تيـم بزرگسـاالن صنعت مـس دعوت 
شـد امـا فرصـت بـازی بـه وی نرسـيد تـا اينکـه در 
ابتـدای فصـل قبـل ميثاقيـان نيز ايـن بازيکـن جوان 
و خـوش آتيـه را بـه تيم بزرگسـاالن صنعـت مس فرا 
خوانـد امـا حساسـيت هـای فـراوان ليگ و بـازی ها و 
حضـور بازيکنـان سرشـناس و چنـد صـد ميليونـی و 
غيـر بومـی و سـتارگان کاغذی فوتبـال ايـران در تيم 
صنعـت مـس باعث شـده بود تـا علوی بيشـتر از روی 
سـکوها و نيمکـت ذخيـره ها نظـاره گر بـازی و باخت 
هـای عجيب تيمـش در ليگ دسـته اول فوتبال ايران 

شد. با
امـا بازی های درخشـان وی در تمرينات، سـرانجام 
ميثاقيـان را مجـاب کـرد تـا در نيـم فصـل دوم کـم 
کـم بـه وی اعتمـاد کـرده و بـرای دقايقی علـوی را به 
عنـوان بازيکـن ذخيـره بـه ميدان فـرا خوانـد و همين 
فرصـت انـدک کافـی بودتـا علوی خـود را بـه ترکيب 
اصلـی تيم بزرگسـاالن صنعت مس تحميـل کند و در 
بـازی هـای پايانـی ايـن تيـم و حتـی ديدارهـای پلی 
آف بـه عنـوان ذخيره طايـی و بازيکـن اصلی صنعت 
مـس مورد توجـه کادر فنی و هـواداران فوتبال کرمان 
قـرار گرفـت و فرارهـای تنـد و سـريع و ارسـال هـای 
مـواج و دقيـق ايشـان، نظـر کادر فنـی تيم ملـی اميد 
ايـران را نيـز جلـب کـرد تـا محمـد خاکپـور بـدون 
توجـه بـه نـام هـای بازيکنان بـزرگ و سرشناسـی که 
در تيـم هـای ليـگ برتری و تيـم های پايتخـت بازی 
مـی کردنـد، علـوی را بـه اردوی تيـم ملی اميـد ايران 
دعـوت کنـد و از قضـا وی در اردوی آماده سـازی تيم 
ملـی نيـز فراتـر از حـد انتظـار ظاهـر شـد تـا اميدهـا 
بـرای پوشـيدن پيراهـن مقـدس تيم ملی توسـط اين 
جـوان شايسـته ی بمـی و تنهـا نماينـده ی فوتبـال 

کرمـان در تيـم اميـد افزايش پيـدا کند.
علـوی کـه بـه تازگـی از اردوی آماده سـازی ترکيه 
بـه کرمـان بازگشـته بـود، هـم اکنـون در زادگاه خود 
شـهر بـم به اسـتراحت می پـردازد تا با آغـاز تمرينات 
تيـم صنعـت مس کرمـان به جمـع الله هـای نارنجی 

ملحـق شـود و تمرينات خـود را از سـر بگيرد.

ویال در ده باال 
داراي جوی آب هميشگي  68 قصب 

220 متر ساختمان بسيار لوکس 40 متر سرايداري
آب ، برق، کاز ، تلفن  سند مالکيت 

طراحي اسپانيايي  داري استخر و ابشار
قيمت 12500000000 ريال

Aدفتر ١22 متري در برج آبنوس
با دکوراسيون بسيار زيبا  ده خط تلفن

سيستم مرکزي دوربين مدار بسته
مبلمان خارجي سانترال مرکزي با پارکينگ

قيمت 6000000000 ريال

09139875355

 قانون روشن است
و حق برگزاری بازی 
پلی آف با مس است

فراخوان آگهی ارزیابی کیفی )6١-94( )نوبت اول(
شرکت گاز استان کرمان در نظر دارد مناقصه را با شرايط ذيل برگزار نمايد.

داوطلبـان واجـد شـرايط دارای شناسـه ملـی اشـخاص حقوقـی ايرانی مـی توانند از زمـان درج اولين نوبت آگهی با ارائه معرفی نامه کتبی در سـاعات اداری )شـنبه تا سـه شـنبه 16-7 
و چهارشـنبه هـا 7-15( بـه دفتـر امـور قراردادهـا واقـع در کرمـان- بلـوار 22 بهمـن- حـد فاصـل سـه راه اديب با چهار راه شـعبانيه- شـرکت گاز اسـتان کرمـان جهت اعـام آمادگی 
مراجعـه و اسـناد ارزيابـی کيفـی را دريافـت و بـا توجـه بـه مفـاد آن مدارک مـورد نيـاز را تهيه، تنظيم تکميـل و حداکثر تـا 14روز تقويمـی پس از تاريخ چـاپ آخرين نوبـت آگهی به 
دبيرخانـه کميتـه فنـی و بازرگانـی/ هيئـت انتخـاب مشـاور )اتـاق 105( تسـليم نمايند. بديهی اسـت توزيع اسـناد مناقصـه منوط بـه ارزيابی کيفی مناقصـه گران توسـط کميته فنی و 
بازرگانـی مـی باشـد. )نـوع تضمين شـرکت در مناقصه: ضمانت نامه بانکی/رسـيد بانکی( متقاضيان می بايسـت جهت کسـب اطاعات بيشـتر بـه سـايت www.nigc-kerman.ir و 

پايـگاه اطـاع رسـانی مناقصـات http://iets.mporg.ir مراجعـه و نسـبت بـه ثبت نام در سـايت پايگاه اطاع رسـانی مناقصات اقـدام نمايند. 
 مبلغ تضمين

)ريال(
مدت زمان اجرا

)روز(  شماره مناقصه تعداد نوبت تعداد مرحله موضوع کد فراخوان ف
ردي

93/000/000 365 روز 94-61 دو يک تامين احتياجات وسائط نقليه 1/407872 1

روابط عمومی شرکت گاز استان کرمان
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جلسه دبیر جشنواره با محمد صنعتی تاریخ 
شفاهی کرمان

ياسـر سـليمانی دبير جشـنواره فرهنگی اقتصادی کرمان با محمد صنعتی 
ديـدار کـرد. در ايـن جلسـه ايـن پيشکسـوت عرصـه هـای ورزش، فرهنـگ و 
سياسـت اسـتان کرمـان در رابطـه بـا تاريـخ کرمان بـا دبير جشـنواره گفتگو و 
از کتابخانـه ارزشـمند و منحصـر به فرد حـاج محمد صنعتی بازديد شـد. دبير 
جشـنواره فرهنگـی اقتصادی کرمان در اين ديـدار از محمد صنعتی دعوت کرد 
تـا بـه عنـوان يکـی از سـخنران های اصلی شـب کرمـان در گذر تاريـخ در اين 
جشـنواره حضـور پيدا کند. سـليمانی خطـاب به صنعتی گفت: گنجينـه ای از 
عکـس هـای تاريخی در نزد شـما وجـود دارد کـه اميدواريم با نمايش بخشـی 
از آن هـا در جشـنواره مـردم کشـور را با تاريـخ معاصر کرمان آشـنا کنيد. دبير 
جشـنواره ابـراز اميـدواری کرد کتاب رهگـذار عمر که خاطـرات و فعاليت های 
محمـد صنعتـی در هفت دهه اخير تا زمان برگزاری جشـنواره منتشـر شـود تا 
بتـوان در افتتاحيـه نمايشـگاه از آن رونمايی کرد. محمد صنعتی ضمن تشـکر 
از حضور و دعوت ياسـر سـليمانی اين جشـنواره را بسـيار مهم دانست و حضور 
جنـاب رزم حسـينی اسـتاندار کرمان را به عنوان رئيس جشـنواره بسـيار مهم 

و ارزشـمند توصيف کرد.

تاکید استاندار کرمان بر معرفی جاذبه های 
منابع طبیعی در جشنواره کرمان

اسـتاندار کرمـان گفـت: معرفـی جاذبـه های بيشـمار و بعضـا منحصر بفرد 
در بخـش منابـع طبيعـی از ماموريـت هـای کميتـه منابـع طبيعی اسـتان در 
جشـنواره فرهنگـی اقتصـادی کرمـان در تهـران اسـت کـه بايـد بـا جديـت و 
دقـت تمـام پيگيری شـود. بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل منابع طبيعی 
و آبخيـزداری اسـتان کرمان عليرضا رزم حسـينی، مهدی رجبـی زاده مديرکل 
منابـع طبيعی و آبخيزداری اسـتان را به عنـوان رييس کميته منابع طبيعی در 
جشـنواره فرهنگـی اقتصاديکرمـان در تهران منصـوب کرد. اسـتاندار کرمان در 
ايـن اباغيـه آورده اسـت: معرفی جاذبه های منابع طبيعی اسـتان و ارايه چهره 
ای متفـاوت از آنچـه تاکنـون در اذهـان عموم نسـبت بـه کرمان وجود داشـته 
اسـت وظيفـه ايـن کميتـه بـوده و معرفی جاذبه هـای بيشـمار و بعضا منحصر 
بفرد اسـتان کرمـان در بخش منابع طبيعی مثل جنگل های ناشـناخته، مراتع 
مرغـوب، کويرهـای زيبـا و مـوارد ديگر از ماموريـت های اين کميته می باشـد 
کـه بايـد با جديـت و دقت تمـام پيگيری شـود. به گفتـه مدير روابـط عمومی 
اداره کل منابـع طبيعـی و آبخيزداری اسـتان کرمان در پی ضرورت شناسـاندن 
و معرفـی پتانسـيل هـای منابـع طبيعـی و فرصـت های سـرمايه گـذاری اين 
بخـش و اهميتـی کـه ايـن بخـش در فرآينـد توسـعه اسـتان داشـته و خواهد 
داشـت اسـتاندار کرمـان، بخش منابع طبيعـی را از کميته کشـاورزی منفک و 
به عنوان يک کميته مسـتقل در جشـنواره فرهنگی اقتصادی کرمان در تهران 

معرفی کرده اسـت.

حسـن  بـر  نظـارت  منظـور  بـه 
جريـان امـور و اجراء صحيـح قوانين 
اجـراي  و  اداري  دسـتگاههاي  در 
اصـل 174 قانون اساسـي جمهوري 
بنـام  سـازماني  ايـران  اسـامي 
»سـازمان بازرسـي کل کشـور« کـه 
در ايـن قانون به اختصار »سـازمان« 
قـوه  نظـر  زيـر  شـود  مـي  ناميـده 
قضائيـه تشـکيل شـد کـه نظـارت 
اجـرای  امـور،  جريـان  حسـن  بـر 
صحيـح  اجـرای  قوانيـن،  صحيـح 
برنامـه هـا و طـرح هـا، بيـان نقـاط 
عملکـرد  بررسـی  ضعـف،  و  قـوت 
صحيـح  نحـوه  نظـر  از  مسـووالن 
مديريـت، اسـتفاده از منابـع، ايجـاد 
تحـول بـا بهـره گيـری از فـن آوری 
هـای نـوی و نيـز نظارت بـر صحت 
و  مديـر  عملکـرد شـخص  و  عمـل 
داشـتن حسـن شـهرت  بـه  توجـه 
وی از جملـه وظايـف ايـن سـازمان 
سـازمان  تشـکيل  از  پـس  اسـت. 
کل  ادارت  آن  تبـع  بـه  بازرسـي 
بازرسـي در اسـتانها از جمله کرمان 
بازرسـي  کل  اداره  شـد.  تشـکيل 
اسـتان کرمـان بـا نظـارت برحسـن 
صحيـح  اجـرای  و  امـور  جريـان 
اداری،  دسـتگاه های  در  قوانيـن 
درون سـازمانی  نظارت هـای  نقـش 
و  اداری  نظـام  ارتقـای سـامت  در 
مقابلـه بـا فسـاد را بـه خوبـي ايفـا 
بيشـتر  قانون منـدی  اسـت.  کـرده 
و ارتقـای سـامت نظـام اداری نيـز 
بـه جـد در  اسـت کـه  مـواردي  از 
دسـتور کار اداره کل بازرسـي استان 

 . کرمـان قـرار داشـته و دارد 
بـرای اطاع از عملکرد و آشـنايی 
هـر چه بيشـتر بـا وظايـف اداره کل 
بازرسـی اسـتان کرمـان بـه سـراغ 
بازرسـی  مديـرکل  آبيـار  احمـد 
اسـتان اسـتان رفتيـم کـه حاصـل 
آن از نظرتـان مـی گـذرد. مديـرکل 
گفـت:  کرمـان  اسـتان  بازرسـی 
دولتـی  نهادهـای  و  هـا  سـازمان 
اسـتان کرمـان بـه صـورت مسـتمر 
تحت بازرسـی هـای دقيق سـازمان 
آبيـار  احمـد  دارنـد.  قـرار  بازرسـی 
افـزود: بـه صـورت ميانگيـن در هـر 
سـال 200 مـورد بازرسـی از سـوی 
اسـتان  بازرسـی  بازرسـان سـازمان 

کرمان صـورت می گيـرد. وی ادامه 
داد: همچنيـن بررسـی و رسـيدگی 
بـه گزارشـات مردمـی نيـز توسـط 
بازرسـان متخصص سـازمان بازرسی 
خاطرنشـان  وی  شـود.  مـی  انجـام 
کـرد: در سـال گذشـته بيـش از دو 
هـزار پرونـده مربـوط بـه شـکايات 
از دسـتگاه هـا و سـازمان  مردمـی 
هـای دولتـی اسـتان کرمـان مـورد 

رسـيدگی قـرار گرفتـه اسـت.
تمامـی  اينکـه  بـه  بااشـاره  وی 
بازرسـی هـای سـازمان بازرسـی به 
صـورت محسـوس انجـام می شـود، 
خـاص،  مـواد  جـز  بـه  داد:  ادامـه 
بـه  هـا  سـازمان  در  هـا  بازرسـی 
و  شـده  انجـام  محسـوس  صـورت 
سـازمان  بازرسـان  اسـتقرار  دربـاره 
بازرسـی در سـازمان هـا نيـز اطاع 
رسـانی می شـود تا در صـورت نياز، 
مـردم نيـز بتواننـد موارد مـورد نظر 
خـود را بـه بازرسـان اعـام کننـد. 
آبيـار بـا اشـاره بـه اينکـه سـازمان 
 174 اصـل  اسـاس  بـر  بازرسـی 
قانون اساسـی تشـکيل شـده است، 
مـداوم  بازرسـی  و  نظـارت  گفـت: 
هـا،  وزارتخانـه  کليـه  فعاليـت  بـر 
دسـتگاه هـای تابعـه قـوه قضاييـه، 
وابسـته  موسسـات  هـا،  شـهرداری 
اسـناد  دفاتـر  هـا،  شـهرداری  بـه 
رسـمی و موسسـات خيريـه و عـام 
المنفعـه از جملـه وظايـف سـازمان 
بازرسـی اسـت. وی افزود: در صورت 

تشـخيص ولـی فقيـه مبنی بـر لزوم 
انجـام بازرسـی هـای مـوردی و يـا 
تشـخيص رييـس قـوه قضاييـه و يا 
بـا درخواسـت رياسـت جمهـوری و 
کميسـيون اصل 90 قانون اساسـی، 
انجـام  اقـدام بـه  بازرسـی  سـازمان 
امـور تخصصـی مربوطـه مـی کنـد. 
ادامـه داد: در صورتـی کـه در  وی 
بازرسـی هـای انجـام شـده تخلف يا 
سـوء جريانی در خصـوص وزارتخانه 
ها کشـف شـود بـه رييـس جمهور، 
وزرای مربوطه و يا روسـای سـازمان 
هـای مربوطـه گـزارش می شـود تا 
نسـبت بـه حـل ايـن سـوء جريـان 
کشـف  صـورت  در  و  کننـد  اقـدام 
جـرم يـا تخلـف اداری، جرايـم بـه 
دادسـرای عمومـی و انقـاب ارجـاع 
مـی شـود و ايـن مـوارد بـه صـورت 
خارج از نوبت رسـيدگی می شـوند.

صـورت  در  کـرد:  عنـوان  آبيـار 
کشـف تخلفـات اداری نيـز موضـوع 
تخلفـات  بـه  رسـيدگی  هيـات  بـه 
اداری اعـام مـی شـود. وی اظهـار 
همچنيـن  بازرسـی  سـازمان  کـرد: 
دولـت  کارکنـان  کـه  مـواردی  در 
وارد  خسـارت  دولتـی  امـوال  بـه 
گـزارش  و  شـده  وارد  نيـز  کننـد 
ايـن موضـوع را تهيـه مـی کنـد و 
از  کيفـری،  گـزارش  ارايـه  ضمـن 
دادسـتان درخواسـت مـی کنـد که 
فـرد متخلـف را موظـف به اسـترداد 
وارد  زيـان  و  خسـارت  جبـران  يـا 

شـده بـه امـوال دولتـی، کنـد. وی 
تاکيـد کـرد: در مجمـوع نظـارت بر 
حسـن جريـان امور، اجـرای صحيح 
قوانيـن، اجـرای صحيـح برنامه ها و 
طـرح ها، بيـان نقاط قـوت و ضعف، 
بررسـی عملکـرد مسـووالن از نظـر 
نحـوه صحيـح مديريت، اسـتفاده از 
منابـع، ايجـاد تحـول با بهـره گيری 
از فـن آوری های نـوی و نيز نظارت 
بـر صحـت عمـل و عملکرد شـخص 
بـه داشـتن حسـن  مديـر و توجـه 
سـازمان  وظايـف  از  وی  شـهرت 
بازرسـی  انجـام  حيـن  در  بازرسـی 

اسـت.
 مقابله با فساد اداری در کرمان 
به صورت جدی دنبال می شود

مديـرکل بازرسـی اسـتان کرمان 
تـاش  و  اهتمـام  گفـت:  ادامـه  در 
همـه مسـووالن دسـتگاه هـای سـه 
گانـه در اسـتان کرمان بر اين اسـت 
کـه اسـتان کرمـان از نظـر سـامت 
اداری ارتقـا يابـد. آبيار عنـوان کرد: 
اداری  فسـاد  کاهـش  بـا  رابطـه  در 
در اسـتان کرمـان، پيگيـری هـا بـه 
صـورت جـدی انجـام مـی شـود و 
تاکنـون نيـز اقدامـات بسـيار خوبی 
ادامـه داد:  انجـام شـده اسـت. وی 
اقدامـات اسـتان کرمـان در برخورد 
بـا مفاسـد اداری و مالی خـوب بوده 
کرمـان  اسـتان  قضايـی  و دسـتگاه 
نيـز در اين زمينه خـوب عمل کرده 
اسـت و بخشـی از مـواردی از اموال 

بـود،  شـده  اختـاس  کـه  دولتـی 
برگردانـده شـده اسـت. وی اظهـار 
کـرد: کارگـروه مبارزه با مفاسـد ادار 
از سـوی اسـتاندار  نيـز  ی و مالـی 
کرمـان در حـال تشـکيل اسـت که 
رويکـرد مناسـبی در ايـن راسـتا به 
کـرد:  تاکيـد  وی  رود.  مـی  شـمار 
شـنيداری  ديـداری،  هـای  رسـانه 
ارتقـای  راسـتای  در  نوشـتاری  و 
سـامت اداری نقـش مهمـی را بـر 

عهـده دارنـد.
ارتقای فرهنگ نظارتی مردم، 

یک ضرورت است
مديـرکل بازرسـی اسـتان کرمان 
در ادامـه ارتقـای فرهنـگ نظارتـی 
مـردم را يـک ضـرورت برشـمرد و 
گفـت: اگـر مـردم در صحنـه حضور 
يابنـد و موارد فسـاد اداری و مالی را 
اطـاع رسـانی کننـد، شـاهد نتايـج 
تاکيـد  وی  بـود.  خواهيـم  بهتـری 
کـرد: اگـر مـردم در صحنـه حضـور 
يابنـد، مطالبـات خـود را بـاال ببرند 
و تسـليم خواسـته هـای غيرقانونـی 

نشـوند، فسـاد کاهـش مـی يابد.
 محدودیت های امکانات و 

نیروی انسانی در دستگاه های 
نظارتی

مديـرکل بازرسـی اسـتان کرمان 
از  نظارتـی  هـای  دسـتگاه  گفـت: 
انسـانی  نيـروی  و  امکانـات  نظـر 
محدوديـت دارنـد. آبيـار ادامـه داد: 
آنکـه  دليـل  بـه  بازرسـی  سـازمان 

اسـت،در  تخصصـی  سـازمان  يـک 
جـذب نيـرو محدوديت هايـی دارد. 
وی عنـوان کـرد: نيروهـای سـازمان 
هـای  حـوزه  در  بايـد  بازرسـی 
داشـته  بااليـی  تخصـص  مختلـف 
باشـند که ايـن موضوع، جـذب نيرو 
در ايـن سـازمان را دشـوار می کند. 
وی اظهـار کـرد: در راسـتای رفـع 
اقـدام  انسـانی  نيـروی  محدوديـت 
مـی کنيـم و اسـتاندار کرمـان نيـز 
از ايـن موضـوع حمايـت مـی کنند.

 همکاری حدود 300 بازرس 
افتخاری با سازمان بازرسی

حـدود  گفـت:  ادامـه  در  آبيـار 
300 بـازرس افتخـاری نيـز در حال 
آمـوزش هسـتند که تعـدادی از آنها 
نيـز فعاليـت خـود را آغاز کـرده اند 
و تاکنـون نيـز گزارشـات خوبـی را 

ارايـه داده انـد .
 تکریم ارباب رجوع؛ وظیفه 

اصلی مدیران
در  کرمـان  اسـتان  کل  بـازرس 
از  را  رجـوع  اربـاب  تکريـم  ادامـه 
وظايـف اصلـی مديـران دسـتگاه ها 
و سـازمان هـای دولتـی دانسـت و 
گفـت: کارکنـان دولت نيـز بايد باور 
داشـته باشـند کـه وظيفـه خدمـت 
رسـانی بـه مـردم را بر عهـده دارند. 
وی تاکيـد کـرد: مجموعـه دسـتگاه 
و  مـردم  خـادم  بايـد  اداری  هـای 

اربـاب رجـوع باشـند.
مبارزه با زمین خواری یکی از 
وظایف سازمان بازرسی است

زميـن  بـا  مبـارزه  ادامـه  در  وی 
خـواری را يکـی از وظايـف سـازمان 
بازرسـی برشـمرد و گفـت: در ايـن 
پرونـده  کرمـان  اسـتان  در  راسـتا 
و  شـده  تشـکيل  متعـددی  هـای 
هکتارهـا زمين به دولـت بازگردانده 
شـده اسـت. وی اظهـار کـرد: يکـی 
از مشـکات کرمـان موضـوع زميـن 
خـواری اسـت که در سـال گذشـته 
اقدامـات بـی نظيـری بـرای مبـارزه 
کرمـان  اسـتان  در  پديـده  ايـن  بـا 
انجـام شـده اسـت. وی تاکيـد کرد: 
بـا کارکنـان ادارتـی کـه بـا تبانـی 
در موضـوع زميـن خـواری دخالـت 
داشـته باشـند نيز به صـورت جدی 

برخـورد مـی شـود.

مدیرکل بازرسی استان کرمان در گفت و گوی اختصاصی با پیام ما: 

همه نهادهای دولتی زیر ذره بین سازمان بازرسی هستند
 علی شهیدی زندی

32 روز تا برگزاری 
جشنواره فرهنگی 
اقتصادی  کرمان 

در برج میالد

16 الی 23 
مردادماه

مکان:
 برج میالد تهران

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

عکس از مهران مافي بردبار

این شهر شهر قصه های 
مادر بزرگ نیست که زیبا و 

آرام باشد آسمانش را هرگز 
آبی ندیده ام من از اینجا 
خواهم رفت و فرقی هم 

نمیکند که فانوسی داشته 
باشم یا نه کسی که میگریزد 

از گم شدن نمی ترسد

عکس نوشت 

رسانهجلوه

کشف غار جدید در سیرجان
ايـن غـار هنـگام کوهنـوردی در ارتفاعـات چـاه قلعـه سـيرجان 
در جنـوب غربـی ايـن شهرسـتان کشـف شـد. مدخل غـار عمودی 
و بـه ارتفـاع دو متـر و بـه طـول 60 متـر، دارای داالن هـا، تاالرهـا 
و راهـرو اسـت کـه آهکـی، مرطـوب و گـرم و دارای آب چـکان در 
برخـی ديوارهاسـت که بـه نوعی غار زنده محسـوب می شـود./ايرنا

شـورای امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر بسـيج 251 حـوزه 
مقاومـت علـی ابـن ابيطالب)ع( بـه تازگی بـا با نصب بنـر در برخی 
محلـه هـای منطقـه 17 شـهرداری تهران از سـاکنان دعـوت کرده 
اسـت تـا در ازای تحويـل گيرنـده ماهـواره ای خـود يـک دسـتگاه 

گيرنـده ديجيتـال دريافـت کنند./ايرنا

دل نوشته های غریبی

چگونه از فراز فاو عبور ودر خورعبداهلل 
عراق حماسه رزمندگان را ثبت کردیم!؟

فرورديـن و ايـام تعطيـات عيـد و درسـت پـس از عمليـات 
موفـق والفجـر 8 و فتـح فـاو عـراق، بـا پذيرفتـن مأموريتـي ويژه مسـتقيم 
بـه قـرارگاه تاکتيکـي و سـري خاتـم االنبيـاء در نخلسـتانهاي ارونـد کنـار 
ابـادان رفتيم. حسـين عزيزي ، محمدرضامير حبيبي و غـواص دالور مهدي 
مشـهدي از فاتحيـن فـاو و مـن در حيـاط صدا و سـيما و با بدرقـه زنده ياد 
مسـعود محمـودي رييـس صدا وسـيما اماده حرکـت شـديم. در لحظه اخر 
موقـع خداحافظـي وقتي به مسـعود گفتم اگر برنگشـتم هواي پـدر و مادرم 
را داشـته بـاش ممکـن اسـت تحمـل اش برايشـان سـخت باشـد بـا لبخند 
گفـت: تـو هيـچ مرگت نميشـه! اقا ايـن مدتي که تـو جبهه هسـتي کمتر 
بخنـد و جـوک بگـو و مردم و سـر کار بگـذار! و بعد چشـمان نازنينش پر از 
اشـک شـد و گفت مواظب خودت باش وقرآن را بوسـيد و بر باالي سـرمان 

به پـرواز دراورد. 
ناوچـه عراقـي در نزديکـي پايگاه ام القصر بـه دام تـکاوران دالور افتاده و 
در حـال سـوختن بـود. درسـت در دهانـه خورعبدا... و چسـبيده بـه جزيره 
بوبيـان کويت که به شـدت توسـط نيـروي مخصوص ارتـش امريکا حفاظت 
ميشـد صحنه اي اسـتثنائي براي ما راويان فتح، فرمانده قرارگاه به سـرعت 
هماهنگـي الزم بـراي انتقال ما به صحنـه و پرواز هلي کوپتـر هاي هوانيروز 
را انجـام داده بـود وقتـي بـه پايـگاه هلـي کوپتر هاي امـاده رزم رسـيديم با 
تعجـب متوجه شـديم بچه هـاي هوانيروزکرمان همگي جمـع اند و از جمله 
فرمانـده دالورشـان سـرگرد آسـوار شـخصا بـا هلـي کوپتر جنگـي کبري و 
يـک فرونـد هلـي کوبتـر امـداد حفاظـت از هلـي کوپتـر حامل مـا را بعهده 
گرفـت. حسـين عزيـزي صدابردار گـروه که صـداي ميرحبيبي و مشـهدي 
و خـودش رو جهـت اسـتفاده و تسـلي دل بازمانـدگان احتمالـي در صورت 
حادثـه ضبـط کـرده بـود در اخريـن لحظه حرکت بـه من گفت چـه پيامي 
بـراي مـردم داريد؟ گفتم از اشـپز قـرارگاه خاتم االنبيا خواهـش ميکنم اقا 
امـروز غـذاي خوشـمزه و چربـي بپـزد ما گر سـنه ايـم! ضمنـا بادمجون بم 
افـت نـداره. از فـاو واز بـاالي سـر فاتحان فاو، شـير مردان خط شـکن ثاراهلل 
عبـور و بـر فـراز خور عبـدا... گزارش را تهيه و به سـرعت برگشـتيم. با چک 
کـردن تصاويـر اه از نهادمـان در امـد نيـاز به ضبط مجـدد! اينبار و با سـرخ 
کـردن منطقـه توسـط هلـي کوپترهـاي هوانيروز انهـم بيخ گـوش قويترين 
پايـگاه نيـروي هوايـي صـدام احتمال خطـر و جنـگ هوايي صد برابر شـده 
بـود امـا تصميم من برگشـت به صحنه و ضبط دوباره بود به سـرگرد آسـوار 
گفتـم دوبـاره بايـد برگرديم با لهجـه سـيرجوني اش گفت اقاي اسـکندري 
جـوري ميگـه مـي خواهيـم برگرديم، مثـل اينکه مي خـواه بـره کفه نمک 
زيـد ابـاده سـيل کنـه!! و بعـد ادامه داد يـا علي بريـم اينبار بدون اسـکورت 
هلـي کوپتـر هـاي کبـري و امـداد و تنهـا بـا يـک هلـي کوپتـر غير مسـلح 
214 و با خلباني دالور سـيرجان و قهرمان کرمان و ايران سـرگرد آسـوار به 
صحنـه بـر گشـتيم و در کمتـر از 10 دقيقـه و در حاليکه هـر لحظه منتظر 
ميـک هـاي عراقـي و امـاده پريـدن بـه خورعبـدا... در صـورت خطـر بوديم 
يکـي از زيباتريـن صحنـه هـاي دفـاع مقـدس را ضبـط کرديـم. شـير بچه 
هاي سـيرجان، نه تنها در لشـکر ثـارا... بلکه در ارتش پـر افتخار و بخصوص 
نيـروي هوايـي وهـوا نيـروز اولين بـار نبود که شـجاعت و قـدرت رزمندگي 
اشـان را بـه رخ دنيا ميکشـيدند سـرگرد آسـوار و خلبانان قهرمـان هوانيروز 

کرمـان را هرگـز فرامـوش نمي کنم.
يازدهم تير ماه سال ياس 1394

یادداشت  مظفر اسکندري زاده

غالم لرد، سریالی قصه محور
شـايد نقـد يـک سـريال بـا ديـدن يـک قسـمت از آن  به شـکل کامل 
ميسـر نباشـد امـا ديـدن هميـن يـک قسـمت از سـريال غـام لُـرد بـه 
کارگردانـی مسـعود اشـجعی نشـان مـی دهـد کـه اسـتانداردهای سـريال 
سـازی آن هـم در ژانـر سـخت کمـدی در اين اثـر کاما کرمانی به شـدت 
رعايـت شـده اسـت و ايـن موضـوع انتظارها را بـه نحو فضاينده ای نسـبت 
بـه ادامـه سـريال بـاال ميبرد.روايـت در ايـن سـريال کامـا هوشـمندانه  و 
معجـر انتخـاب شـده ، فصـل اول اطاعـات نمايشـی  از طريـق اخبـار  و 
رسـانه ، فصـل دوم از طريـق روايـت پيـرزن بـه شـکل فاش بـک و ادامه 
داسـتان ، روايـت دانـای کل در زمـان حال اسـت ، در اين نـوع روايت قصه 

بـا ريتـم نمايشـی مناسـب  بـه بيننـده منتقل می شـود. 
در نظـر بگيريدکـه هـر نـوع روايتـی ديگـر مـی توانسـت ايـن قصـه را 
احتمـاال الکـن و يـا کـش دار و طوالنی نمايد. ميزان سـن هـا و دکوپاژ نيز 
بـه هميـن نحـو در طـول فيلم متناسـب با محتوای سـکانس تقطيع شـده 
، درسکانسـهای گفتگـوی پيـرزن و پيرمرد کـه حاوی اطاعـات مهم فيلم 
و البتـه کمـی طوالنيسـت، دوربيـن مـواج و در حرکت به سـبک فيلمهای 
مـوج نـو ، ريتـم کنـد صحنـه را تلطيـف مـی کنـد ،صحنـه هـای فـاش 
بـک نيـز بـه شـکل کاسـيک دکوپـاژ شـده کـه نشـان ميدهـد کارگردان 
همـه پـان هـا را حسـاب شـده  و در خدمـت محتـوا دکوپـاژ کـرده ، چرا 
کـه ريتـم نمايشـی در صحنـه های فـاش بک سـريع  و دوربين ايسـتای 
کاسـيک،بهترين شـيوه بـرای عـدم گسسـت بيننده  بـا درون مايـه فيلم  

باشـد. می 
 بازيها عموما يکدسـت می باشـد و امتياز مثبت اين سـريال در قصه محور 
بـودن آن اسـت کـه بـا وجود بـازی امير فضـل ابادی مـی توانسـت تبديل به 
يک فيلم شـخصيت محور با تيپ هميشـگی او شـود که البته هدايت صحيح 
بازيگران در متن اين خطر را از بيخ گوش سـريال دور کرده اسـت. سـريال اما 
بـا کمـی ضعـف در صدابرداری مواجه اسـت که بـرای چنين سـريالی با همه 
نقاط قوت اشـکالی بزرگ محسـوب ميشـود. به هر روی با ديدن اين قسـمت 

از سـريال غـام لـرد 
اميـدوار  تـوان  مـی 
صنعـت  کـه  بـود 
مسـتقل  سـينمای 
راه  بتوانـد  کرمـان 
خـود راهمـوار کرده 
هـای  زمينـه  و 
جـذب بيننـده را در 
استانداردهای تعريف 
وجـود  بـه  شـده 
آورد. در ايـن مسـير 
البتـه تـک تـک هم 
اسـتانی هـای عزيـز 
بـا حمايـت خـود از 
ايـن سـريال و عـدم 
قانونـی  غيـر  کپـی 
تـری  مهـم  نقـش 
ايـن  بسـط  در  را 
روزنـه اميـد خواهند 

داشـت.
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