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پیشخوان

در حالـی که قالی کرمان بخشـی 
از شـهرت فراگیـر این دیـار در ایران 
و  شـود  مـی  محسـوب  جهـان  و 
زیبایـی و اسـتحکام این اثـر ماندگار 
بـه دایره ضـرب المثل هـای ایرانیان 
ایـن  اوایـل  اسـت،  شـده  وارد  نیـز 
تبریـز  و  اصفهـان  شـهرهای  هفتـه 
بـه عنـوان شـهرهای جهانـی صنایع 
و  شـدند  انتخـاب  فـرش  و  دسـتی 
پـس از آن مدیـرکل میراث فرهنگی 
تبریـز، ایـن شـهر را پایتخـت فرش 

ایـران و جهـان توصیـف کـرد.

شـنبه گذشـته بـود کـه خبـری با 
ایـن عنـوان کـه تبریز پایتخـت فرش 
جهـان شـدن روی خروجـی برخـی 
خبرگـزاری هـا قـرار گرفـت. در ایـن 
خبـر آمـده بـود: طبـق اعالم رسـمی 
 ،)wcc( شـورای جهانی صنایع دستی
پـس از بررسـی های تخصصـی صورت 
گرفته و حضور کارشناسـان بین المللی 
در ایـران، شـهرهای تبریز و اصفهان به 
عنوان شـهرهای جهانی صنایع دستی 

و فـرش به ثبـت جهانی رسـیدند. 
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افتتاح قرار گاه تاکتیکی و 
عملیاتی شهید معمار در جنوب

بـا حضـور فرمانده قـرارگاه قـدس نیـروی زمینی 
سـپاه، قـرار گاه تاکتیکـی و عملیاتـی شـهید معمـار 
در شهرسـتان رودبـار جنـوب کرمـان افتتـاح شـد. 
بـه گـزارش فـارس با حضـور فرمانـده قـرارگاه قدس 
نیروی زمینی سـپاه و رزم حسـینی اسـتاندار کرمان، 
قرار گاه تاکتیکی و عملیاتی شـهید معمـار در جنوب 
کرمان در شـهرک سلمانیه شهرسـتان رودبار جنوب 
افتتـاح شـد. سـردار محمـد مارانـی فرمانده قـرارگاه 
قـدس نیـروی زمینـی سـپاه در حاشـیه افتتـاح این 
قـرارگاه منطقـه ای اظهـار داشـت: چند سـالی اسـت 
کـه شـاهد ناآرامی هایـی در جنـوب اسـتان کرمـان 
هسـتیم کـه بـا حضـور سـپاه و نیروهـای انتظامـی 
بعضـی از مشـکالت برطـرف شـده اسـت. وی بیـان 
داشـت: در چنـد روز گذشـته گام هایی در این راسـتا 
از آن  برداشـته شـد کـه  توسـط اسـتاندار کرمـان 
جملـه افتتـاح ایـن قـرارگاه بود کـه بـا پیگیری های 
فـراوان شـاهد افتتـاح مقتدرانه قـرارگاه در این مکان 
هسـتیم. فرمانده قـرارگاه قدس نیروی زمینی سـپاه 
خواسـتار تعامـل بیشـتر سـران طوایف و بسـیجیان 
این شهرسـتان در راسـتای ایجاد امنیت شد. علیرضا 
رزم حسـینی اسـتاندار کرمـان نیـز اظهار کـرد: یکی 
از ماموریت هـای مـا ایجـاد امنیـت در تمـام کشـور 
بـه ویـژه در اسـتان کرمـان اسـت. وی بیـان کـرد: 
افتتـاح ایـن قرارگاه با حضور سـردار محمـد مارانی و 
همـکاری سـران طوایف و نیروی انتظامـی در جنوب 

شـرق اسـتان کرمـان امکان پذیر شـده اسـت.

رفع قطعی برق 210 روستا
 در جیرفت

مدیـر امـور بـرق شهرسـتان جیرفـت با اشـاره به 
خسـارت سـیالب شـب گذشـته در بخـش جبالبارز 
و مرکـزی جیرفـت گفـت: در حـال حاضر بـرق 210 
روسـتا در شهرسـتان وصـل شـده اسـت. بـه گزارش 
فارس غالمرضا میرزایی با اشـاره به خسـارت سیالب 
شـب گذشـته در بخش جبالبـارز و مرکـزی جیرفت 
اظهار داشـت: سـیالب سبب پارگی سـیم های انتقال 
برق فشـار ضعیف و متوسـط در 65 نقطه شهرسـتان 
جیرفـت شـد. مدیـر امـور بـرق شهرسـتان جیرفـت 
بـا اشـاره بـه خسـارت بـه 12 فیلـر اصلـی در بخش 
مرکـزی و جبالبـارز گفت: رعدوبرق سـبب سـوختن 
کابل های 9 پسـت فشـار ضعیـف و خارج شـدن آنها 
از مدار شـد. وی از خسـارت به 9 سـر کابل 20 کیلو 
ولـت و دو مفصل خبر داد و افـزود: 14 اکیپ اتفاقات 
و حـوادث بـرق بـرای رفـع مشـکالت در بخش هـای 
مرکـزی و جبالبارز فعال شـدند. میرزایی عنوان کرد: 
در حـال حاضـر بـرق 210 روسـتا بـا 4 هـزار خانوار 
جمعیـت در بخش هـای جبالبـارز و مرکـزی وصـل 
شـده اسـت و نیروهای بـرق در حال رفـع نقاط قطع 
شـده جزئـی در مناطـق حادثه دیـده هسـتند. مدیـر 
امـور برق شهرسـتان جیرفت ادامـه داد: میزان ریالی 
خسـارت وارد شـده به تاسیسـات برق در شهرسـتان 
جیرفـت به علت سـیالب و بـروز رعدوبرق در دسـت 
بررسـی اسـت. وی خاطرنشـان کـرد: در حـال حاضر 
فقـط بـرق یـک شـهرک مسـکونی در جـاده سـد 
جیرفـت قطـع اسـت کـه نیروهـای اتفاقـات در حال 
پیـدا کـردن محل خسـارت بـه کابل هـای زیرزمینی 

. هستند

رونمایی از نخستین نماد تعاون 
کشور در کرمان

با حضور مسـئوالن اسـتانی نخسـتین نماد تعاون 
کشـور در محـور هفـت بـاغ علـوی کرمـان رونمایی 
شـد. به گـزارش فـارس با حضور مسـئوالن اسـتانی 
نخسـتین نمـاد تعـاون کشـور در محـور هفـت بـاغ 
علـوی کرمـان رونمایـی شـد. مدیـرکل تعـاون کار 
و رفـاه اجتماعـی در حاشـیه ایـن آییـن در جمـع 
خبرنگاران اظهار داشـت: 5 هـزار و 186 تعاونی فعال 
در اسـتان کرمـان داریـم کـه بیـش از یـک هـزار و  
500 تعاونـی در بخش کشـاورزی فعالیـت می کنند. 
رضا اسـماعیلی بیان کرد: 36 درصد اشـتغال اسـتان 
کرمـان در بخـش کشـاورزی، 26 درصـد در بخـش 
صنعـت و بقیـه در بخش خدمات اسـت و طی سـال 
جـاری 21 تعاونـی در اسـتان کرمان ثبت شده اسـت 
که در این زمینه رتبه دوم کشـوری را کسـب کردیم.

رییـس سـازمان صنعت، معـدن و تجارت جنـوب کرمان 
صـادر  مجوزهـای  از  درصـد   30 حاضـر  حـال  در  گفـت: 
شـده حـوزه معـدن در ایـن منطقـه بـا مشـکل معـارض 
محلـی مواجـه هسـتند. به گـزارش ایرنا محمود اسـکندری 
نسـب در آییـن افتتـاح خانـه معدن جنـوب کرمـان افزود: 
هـم اکنـون یکصـد مجـوز معـدن در جنوب اسـتان بـا این 
بایـد  ایـن مشـکل  رفـع  بـرای  و  روبـرو هسـتند  مشـکل 

برنامـه ریـزی مدونـی صـورت گیـرد. وی بیـان کرد: سـال 
گذشـته شـش نفـر از بخـش خصوصـی متقاضـی سـرمایه  
گـذاری در منطقـه بحرآسـمان بودنـد و تـا سـقف 70 هزار 
میلیـارد ریـال برای سـرمایه گـذاری اعـالم آمادگـی کرده 
انـد کـه متاسـفانه تاکنـون مشـکل معـادن ایـن منطقـه با 
محیـط زیسـت حـل نشـده اسـت. وی با اشـاره بـه فعالیت 
مثلث توسـعه اقتصادی در اسـتان کرمان خاطرنشـان کرد: 

خانـه معـدن رکـن مهـم بخـش خصوصـی و مثلث توسـعه 
اقتصـادی اسـت. رییس سـازمان صنعـت، معـدن و تجارت 
جنـوب کرمان گفـت: بخـش خصوصی نقش بسـیار مهمی 
در توسـعه و عمـران منطقـه دارد و بـا راه انـدازی خانـه 
معـدن شـاهد توسـعه اقتصـادی در منطقـه خواهیـم بـود. 
وی تصریـح کـرد: خانـه معـدن جنـوب کرمـان بـه عنـوان 
در  اساسـی  تحـول  می توانـد  منطقـه  معدنـکاران  حامـی 
زمینـه معـادن جنـوب کرمان ایجاد کند. اسـکندری نسـب 
بـا اشـاره بـه ظرفیت هـای خوب جنـوب کرمـان در بخش 
معـادن افـزود: ایـن منطقـه نقـش مهمـی در تولیـد مـواد 

معدنـی کشـور دارد. 
وی گفـت: تعـداد پروانـه  هـای اکتشـاف صـادره در این 
منطقـه 161 فقـره بـوده که 70 فقره معـادل 43 درصد آن 
طـی دو سـال اخیر صادر شـده اسـت. وی بیان کـرد: طرح 
بـزرگ ملـی بهره بـرداری از ذخایـر تیتانیـوم مهرمـاه سـال 
جـاری بـا حضـور مقامـات کشـوری بـه بهـره بـرداری می 
رسـد. اسـکندری نسـب گفـت: تنهـا راه واگـذاری عادالنـه 
معـادن بـه سـرمایه گـذاران واقعـی از طریـق مزایده اسـت 
کـه تاکنـون ایـن کار امـکان پذیـر نبـوده اسـت. وی افزود: 

سـازمان نظـام مهندسـی معـدن یکـی از زیرسـاخت هـای 
بخـش معـدن اسـت کـه هفتـه آینـده ایـن سـازمان هـم 
کار خـود را در منطقـه شـروع مـی کنـد. وی تصریـح کرد: 
15 معـدن فعـال و نیمـه فعـال سـنگ هـای سـاختمانی 
در جنـوب اسـتان کرمـان وجـود دارد کـه بـا مشـکل بازار 

فـروش مواجه هسـتند.    
معـاون خانـه معدن ایران هم در ایـن آیین گفت: جنوب 
اسـتان کرمـان یکی از قطب های مهم معدنی کشـور اسـت 
و بایـد توجـه خاصـی به ایـن منطقه داشـت. رضـا حامدی 
افـزود: خانـه معـدن یکـی از بزرگتریـن تشـکل های قانونی 
کشـور و مدافـع حقـوق معدنـکاران اسـت. وی اظهـار کرد: 
خانـه معـدن جنـوب اسـتان کرمـان بـه عنـوان بیسـت و 
چهارمیـن نمایندگـی خانـه معدن کشـور کار خـود را آغاز 
کـرد و امیدواریـم بـا راه انـدازی ایـن خانـه شـاهد کاهـش 
مشـکالت معدنـداران ایـن منطقـه باشـیم. وی با اشـاره به 
حـوزه وسـیع فعالیـت هـای خانه معـدن در برطـرف کردن 
مشـکالت معدنـداران گفـت: یکـی از کارهـای اصلـی خانه 
معـدن برطـرف کـردن بروکراسـی اداری زمان بر اسـت که 

هـم اکنـون از مشـکالت عمـده صاحبان معادن اسـت.

در حالـی که قالی کرمان بخشـی از شـهرت فراگیـر این دیار 
در ایـران و جهـان محسـوب می شـود و زیبایی و اسـتحکام این 
اثـر مانـدگار به دایـره ضرب المثـل هـای ایرانیان نیز وارد شـده 
اسـت، اوایـل ایـن هفتـه شـهرهای اصفهـان و تبریـز بـه عنوان 
شـهرهای جهانی صنایع دسـتی و فرش انتخاب شـدند و پس از 
آن مدیـرکل میـراث فرهنگی تبریـز، این شـهر را پایتخت فرش 

ایـران و جهان توصیـف کرد.
تبریز پایتخت فرش دستباف جهان؟

شـنبه گذشـته بـود کـه خبـری بـا ایـن عنـوان کـه تبریـز 
پایتخـت فـرش جهـان شـدن روی خروجـی برخـی خبرگزاری 
هـا قـرار گرفـت. در ایـن خبـر آمـده بـود: طبـق اعـالم رسـمی 
شـورای جهانـی صنایـع دسـتی )wcc(، پـس از بررسـی های 
تخصصـی صـورت گرفتـه و حضـور کارشناسـان بین المللـی در 
ایـران، شـهرهای تبریـز و اصفهـان بـه عنـوان شـهرهای جهانی 
صنایع دسـتی و فرش به ثبت جهانی رسـیدند. در سـال 2015 
میـالدی در سـطح دنیـا تنهـا 6 شـهر کاندیـدای ثبـت جهانـی 
بودند که اصفهان و تبریز به واسـطه داشـتن ویژگی ها و شـرایط 
خاصـی کـه در زمینه صنایع دسـتی و بافت فرش داشـتند، برای 

نخسـتین بار بـه طـور همزمـان به ثبـت جهانی رسـیدند.
 پـس از ایـن بـود کـه مدیـرکل میـراث فرهنگـی، صنایـع 
دسـتی و گردشـگری آذربایجـان شـرقی بـه باشـگاه خبرنگاران 
گفـت: مسـئوالن شـورای جهانـی صنایع دسـتی طـی بازدیدی 
کـه تیرمـاه از کارگاه های بافـت، رنگرزی، بازار فرش و دانشـکده 
فرش دانشـگاه هنر اسـالمی انجـام دادند، تصمیـم گرفتند تبریز 
را بـه عنـوان شـهر جهانـی صنایع دسـتی در زمینـه بافت فرش 
ثبـت کننـد و طـی مـاه هـای آتـی جشـن جهانی شـدن فرش 
تبریـز بـا حضور مسـئوالن شـورای جهانی صنایع دسـتی برگزار 
می شـود. وی گفـت: در تیزرهای تبلیغاتی کاشـان را بدون هیچ 
گونـه مدرکـی به عنـوان پایتخت فرش جهـان معرفی می کنند، 
هـم اکنـون مـا مـدرک معتبـر داریـم و نه تنهـا پایتخـت فرش 

ایرانیـم، بلکـه پایتخت فـرش دنیا هم هسـتیم. 
بـا اعالم خبـر فوق، این موضـوع در ذهن دوسـت داران فرش 
کرمـان خطـور کـرد کـه چـرا بـا وجـود قدمـت فـرش بافـی در 
کرمـان و معـروف بودن قالی کرمـان در جهان، اصفهـان و تبریز 
بـه عنـوان شـهر جهانـی فرش دسـتباف به ثبـت رسـیدند و آیا 
ایـن اتفـاق بـه منزله فراموشـی فـرش کرمـان در ایـران و جهان 
اسـت؟ ثبت شـدن تبریـز به عنوان شـهر جهانی صنایع دسـتی 
در زمینـه فـرش دسـتباف در حالـی رخ مـی دهد که در سـالن 
فرش های برتر نمایشـگاه فرش دسـتباف در تهران، از 61 فرش 

برتـر نمایـش داده شـده، کرمـان بـا 8 فرش بیشـترین سـهم را 
داشـت و سـهم تبریـز تنها 4 فـرش بود. 

اگر معیار این انتخاب، باز بوده است باید عزای فرش 
ایران را اعالم کرد

تورج ژوله نویسـنده، پژوهشـگر و فرش شـناس نام آشـناي 
ایـران در ارتبـاط بـا معرفی شـهر تبریـز به عنوان شـهر فرش 
دسـتباف ایـران مـی گویـد: بـا تمـام احتـرام و عالقـه ای که 
بـه فـرش تاریخی تبریـز دارم، بایـد عرض نمایـم در خصوص 
تبریـز، ایـن شـهر در ایـن زمـان بـه هیـچ وجـه شایسـته ی 
چنیـن عنوانـی نیسـت. وی افـزود: ظاهـرا تجـارت و صادرات 
بیشـتر، کـه تعبیـر عوامانه ی فـرش بهتر و برتر اسـت، مانع از 
تحلیـل درسـت واقعیات فرش معاصر تبریز گشـته اسـت. این 
پژوهشـگر اضافـه کـرد: فـرش بافـِی تبریز بـا تمامـی عوامل و 
شـاخص هایـی کـه در کارنامـه ی تاریخـی خـود دارد فاصلـه 
ی بسـیار یافتـه اسـت و عمده ی فـرش هایی کـه نماینده ی 
بافندگـی ایـن حـوزه ی بـزرگ تاریخی اسـت، به طـور کامل 
بـه فراموشـی سـپرده شـده اسـت. البتـه در ایـن میـان تعداد 
معـدودی از هنرمنـدان آن حـوزه را بایـد مسـتثنی نمـود. اما 
بسـیار بعیـد مـی دانـم کـه در چنیـن تصمیـم جهانـی، آثـار 

بسـیار معـدود ایـن عـده مد نظـر گرفته باشـد. 
ژولـه در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه تـا حـدودي هـم باید به 
سـلیقه مصـرف کننـده حـق داد و نمـی تـوان فقـط از کیفیت 
دهنـدگان چنـان شـورای  رای  یعنـی  گفـت:  کـرد  صحبـت 
جهانـی، بـه رای خریـداران بیشـترین اهمیـت را داد ه انـد و 
شـاخص هایی که در سـّنت چند هزار سـاله ی هنر فرشـبافی 
نهفتـه اسـت را نادیـده گرفته اند؟ وی تصریح کـرد: حداقل 30 
نماینـده و به دیگر سـخن، فرش شناسـاِن تحلیل گر و مسـلط 
با دانشـی متفاوت از فروش بیشـتر و سـلیقه هـای عامیانه باید 
رای نهایـی را صـادر کننـد. ایـن پژوهشـگر بـا بیـان اینکـه گر 
معیـار نهایـی در چنیـن انتخابـی بـازار بوده اسـت، بایـد عزای 
فـرش ایـران را را اعـالم کـرد افـزود: بـه نظـر مـی رسـد آرای 
اعـالم شـده بر همیـن نگاه بوده اسـت و بـس. به هر حـال این 
حـق مسـلم خانـواده ی فـرش ایران اسـت که بدانـد در معرفی 
این دو شـهر چه اشـخاص حقیقی و حقوقـی حافظ منافع ملی 
کشـور بوده اسـت. ژولـه در ادامه اظهار داشـت: نـگاه محض به 
بـازار، محصول انگاشـتِن هنر فرشـبافی اسـت ، نـه اثری هنری 
انگاشـتن. بیـن هنـر و محصـول تفـاوت بسـیار اسـت و اگر در 
انتخـاب فـرش تبریز نگاهـی اینچنین حاکم بوده اسـت ، جای 
تاسـف دارد. درسـت ماننـد آنکـه محصـوالت ایـران خـودرو یا 

سـایپا را بدلیـل کثرت خریـد و فزونی در بازار داخـل ، بهترین 
خـودروی ایـران بدانیم.

کرمان می توانست به عنوان شهر جهانی
 فرش دستباف مطرح شود

یکـی از اسـاتید مشـهور فـرش دسـتباف کرمانـی در ایـن 
ارتبـاط بـه »پیـام مـا« گفـت: متاسـفانه در طـول 20 سـال 
گذشـته فـرش کرمـان ضربـه خـورد و دیگـر شـهرها از ایـن 
فرصـت اسـتفاده کردند. منوچهر مظفـری افزود: فـرش کرمان 
بـه دلیـل سواسـتفاده عـده ای ضربه خـورد اما هنوز بـه عنوان 
برنـدی معتبـر مطـرح اسـت. وی تصریـح کـرد: در نمایشـگاه 
فـرش دسـتباف تهـران کـه شـهریور مـاه سـال جـاری برگزار 
شـد، در سـالن فـرش هـای برتـر، در بیـن تمامـی اسـتان هـا، 
کرمـان بیشـترین فرش را داشـت که این نشـان دهنـده اعتبار 
بـاالی فـرش کرمان اسـت. ایـن بافنده فرش دسـتباف بـا بیان 
اینکـه برخـی می گویند فرش دسـتباف کرمـان در قدیم خوب 
بـوده اسـت اظهـار داشـت: مـن قبـول دارم کـه طی این سـال 
هـا فـرش کرمان مظلوم واقع شـده امـا نباید کارهـای نامربوط 
عـده ای انـدک را بـه پـای قالـی کرمـان نوشـت. قالـی کرمان 
هنـوز حـرف هـای زیـادی بـرای گفتـن دارد. مظفـری بـا بیان 
اینکـه کارگاه فـرش عتبـات عالیـات در کرمان با هـدف تامین 
فـرش صحن حضـرت زهـرا )س( به عنـوان طرح توسـعه حرم 
امـام علـی )ع( راه انـدازی شـده اضافـه کـرد: اگر قالـی کرمان 
فقـط در گذشـته خـوب بـوده، پـس چطـور بافندگـی فـرش 
عتبـات و عالیـات را بـه کرمـان دادند؟ چگونه کرمـان به عنوان 
قطـب مرکـزی فـرش عتبـات و عالیـات ایران شـده اسـت؟ آیا 
چیـزی بـه جز کیفیت بهتـر فرش کرمان باعث شـده تـا تولید 

فـرش عتبـات و عالیـات را بـه کرمـان بدهند؟
ایـن اسـتاد دانشـگاه در ادامـه اظهـار داشـت: در اکثـر مـوزه 
هـای جهان فرش دسـتباف کرمـان حضور دارد و از این سـندی 
معتبرتـر بـرای ثابت شـدن اینکـه فرش کرمـان برنـدی جهانی 
اسـت وجـود نـدارد. مظفـری در پایـان گفت: مـن منکر کیفیت 
و اصالـت فـرش هـای دسـتباف دیگر اسـتان های ایران نیسـتم 
امـا فـرش کرمـان جـزو بهترین فرش هـای جهان اسـت و قطعا 
کرمـان مـی توانسـت بـه عنـوان شـهر جهانـی فرش دسـتباف 

مطرح شـود.

فرش در حوزه کاری ما نیست
بـرای اطـالع از موضـع میـراث فرهنگـی کرمـان، بـا محمـود 
وفایـی مدیـرکل میـراث کرمـان تمـاس گرفتیـم و وی مـا را بـه 
معـاون صنایـع دسـتی میراث کرمـان ارجـاع داد. فرخـی هم در 
ایـن ارتبـاط به »پیام ما« گفـت: در اینکه کرمان می توانسـت به 
عنوان شـهر فـرش ایران ثبت شـود ما هم با شـما همصداییم اما 
فـرش در حـوزه کاری مـا نیسـت. وی در پاسـخ به این سـوال که 
چطور معاون صنایع دسـتی کشـور و مدیرکل میـراث آذربایجان 
شـرقی در ایـن مـورد اظهـار نظـر کردند گفـت: بحث فـرش زیر 
مجموعـه بازرگانـی و صنعـت و معـدن اسـت و مـا در ایـن بـاره 

اطالعاتـی نداریم.
نمی توانیم شهری را به خاطر پیشینه اش ثبت کنیم!

بهمن نامـور مطلق معاون صنایع دسـتی معاون صنایع دسـتی 
کشـور هـم در پاسـخ به این سـوال که چـرا تبریز به عنوان شـهر 
فرش ایران ثبت شـده اسـت به سـایت اطالع رسـاني فرش ایران 
گفـت: مـا نمی توانیم شـهری را به خاطر پیشـینه اش ثبت کنیم، 
بلکـه بایـد آن شـهر خالقیـت و پویایـی خودش را داشـته باشـد. 
زمانی که کارشناسـان ثبت از کشـورهای گوناگون به ایران آمدند 
و کارگاه هـای فـرش تبریـز را دیدند، حیرت کردنـد. معاون صنایع 
دسـتی کشـوردر حالـی این موضـوع  که نمـی توان شـهری را به 
خاطـر پیشـینه اش ثبـت کنیـم را مطرح مـی کند که بـه اعتقاد 
بسـیاری از کارشناسـان و صاحب نظران حوزه فـرش برای چنین 
انتخابـی بایـد تمـام ادوار تاریخـی یـک حـوزه ی فرشـبافی مورد 
تحلیل و بررسـی قرار می گرفت که مهمتریـن آن دوره ی معاصر 
اسـت.  عـالوه بـر ایـن فـرش کرمـان از دیربـاز بـه عنـوان یکی از 
بهتریـن فـرش هـای جهان مطـرح بوده اسـت. رئیـس مرکز ملی 
فرش ایران هم چندی پیش در حاشـیه نمایشـگاه فرش دستباف 
در تهـران بـه »پیام مـا« درباره فـرش کرمان گفت: فـرش کرمان 
از برندهـای شـاخص و نـام دار فـرش ایران در جهان اسـت. کارگر 
افـزود: در بسـیاری از مـوزه های نام دار دنیا نمونه هـای فاخری از 
فـرش کرمـان وجـو دارد که نشـان دهنده قابل توجـه بودن فرش 
کرمـان اسـت. وی اظهار داشـت: نمونه ای از شـاخص بودن فرش 
کرمـان را در بزرگتریـن اثـر هنـر اسـالمی کـه تاکنون بـه فروش 
رفتـه اسـت را دیدیم که فـرش صفوی کرمان در یـک حراجی به 

ارزش 32 میلیـون دالر به فـروش رفت.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت جنوب کرمان مطرح کرد:

100 مجوز مسئله دار در معادن جنوب

با غفلت مسئوالن استان کرمان

کرمان؛ پایتخت فرش 
ایران نشد

 رضا عبادی زاده

خبر

فرهنگ سازی 
مصرف بهینه آب 
الویت اول زرند

فاضـالب  و  آب  امـور  مدیـر 
شهرسـتان زرند گفـت: در زمینه 
فرهنـگ سـازی اسـتفاده بهینـه 
از آب شـرب و صرفـه جویـی در 
مصـرف همـکاری بسـیار خوب و 
مناسـبی از طـرف ائمـه جماعات 

روسـتاها و امـام جمعـه محتـرم شهرسـتان بـا ایـن امور صـورت گرفته اسـت 
و تعـدادی پـالکارت و بنـر و بروشـور در ایـن خصـوص تهیـه و در مـکان های 
مناسـب توزیـع و نصـب گردیـد. یـداهلل ضیاالدینـی تصریـح کـرد: در قسـمت 
بهـره بـرداری و نگهـداری شـبکه هـا اقداماتـی از جملـه تعویـض و اتصـاالت 
سـرچاهی موتورخانـه ، خرید و نصب تعداد 6 دسـتگاه کنتـور حجمی و اصالح 
و بازسـازی حـدود 7 کیلومتـر از لولـه هـای فرسـوده در شـبکه هـای توزیـع 
روسـتاها و نیـز تعویـض یـک کیلومتـر از خـط انتقـال روسـتای حسـین آبـاد 
آخونـد و نیـم کیلومتـر از خـط انتقـال علـی آبـاد علیـا و تعویـض 350 متر از 
خـط لولـه فلـزی »6روسـتای شـهرک طالقانـی انجـام شـده اسـت. وی افزود: 
حفاظـت و محکـم کاری 5 مـورد از کابـل و ترانـس وتابلـو بـرق موتورخانه ها 
نیـز از دیگـر اقدامـات انجام شـده در ایـن امور می باشـد.وی خاطرنشـان کرد 
کـه آبرسـانی بـا تانکر سـیار بـه 97 روسـتای فاقد آب آشـامیدنی نیـز صورت 

اسـت. گرفته 

سفرنایب رییس 
انجمن فیزیولوژی 
ژاپن به کرمان

اطـالع  پایـگاه  گـزارش  بـه 
رسـانی دانشـگاه، »نـوری یوکی 
  Noriyuki( بوچـی«  کوئـی 
حاشـیه  در   )Koibuchi
برگـزاری همایـش بیـن المللی 

فیزیولـوژی و فارماکولـوژی ایـران کـه در کاشـان برگزار می شـود به دعوت 
از مرکـز تحقیقـات علوم اعصاب دانشـگاه علوم پزشـکی کرمان به این شـهر 
سـفر کـرد. حـوزه کاری وی تحقیقـات ملکولـوی در حـوزه علـوم اعصـاب 
بویـژه بـا اسـتفاده از »توفتـون کان فوکال میکروسـکوپ« و سـکته مغزی و 
اسـتاد دانشـگاه »گونما« )Gunma( اسـت. نایب رییس انجمن فیزیولوژی 
ژاپـن در ایـن بازدیـد ضمن خـوب ارزیابی کـردن فعالیت هـای تحقیقاتی و 
تجهزاتـی ایـن مراکز گفت: نیروی انسـانی کارآمد نقش مهمی در پیشـرفت 
تحقیقاتـی کشـور دارد. همچنیـن »کوئـی بوچـی« نشسـتی را بـا حضـور 
اعضـای هیـات علمـی و دانشـجویان تحصیالت تکمیلـی گـروه فیزیولوژی، 
گـروه علـوم اعصـاب و دانشـکده علوم دانشـگاه شـهید باهنر کرمـان برگزار 
کـرد. بـر پایـه این گزارش قرار شـده تفاهـم نامه همکاری نیـز در این زمینه 

بـا وی منعقد شـود.

زندگی کوچندگی 
13 هزار خانوار 
عشایری در کرمان

عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
اسـتان  عشـایر  امـور  کل  اداره 
امورعشـایر  مدبـرکل  کرمـان 
کرمان درخصوص عشـایر اسکان 
حـدود  گفـت:  اسـتان  یافتـه 
از 22546 خانـوار  9000خانـوار 

عشـایر کرمـان اسـکان یافتـه و بیـش از 13 هزار خانـوار در این اسـتان زندگی 
کوچندگـی دارنـد. شـاکری افـزود: اسـکان عشـایر کرمـان تـا سـال 89ادامـه 
داشـته امـا بـه دلیل عـدم  اختصاص  آب برای فعالیت های کشـاورزی، اسـکان 
ایـن عشـایر خاتمـه پیدا کرده اسـت. مدبرکل امورعشـایر کرمان کاهش سـطح 
آب هـای زیرزمینـی را از جملـه علـل عـدم اختصـاص آب بـه عشـایر جهـت 
کشـاورزی عنـوان و بیـان کـرد: بـا توجه به خشـک شـدن منابع آبی و چشـمه 
سـارها بـه علت وجود خشکسـالی در اسـتان، سـال گذشـته حـدود  117 هزار 
و 680 مترمکعـب آب بـا هزینـه  کـرد یـازده میلیـارد و 482 میلیـون ریـال به 
وسـیله تانکر در بین عشـایر کرمان توزیع شـده اسـت. شـاکری افزود: در سـال 
گذشـته بیـش از 3000 کیلومتـر راه عشـایری بـا اعتبـار سـه میلیـارد و 317 
میلیـون ریـال در اسـتان کرمـان مرمت شـد.  وی ادامه داد:  سـال گذشـته 56 
هـزار راس دام عشـایر بیمـه شـده و بـه دنبـال ایـن هسـتیم تـا افزایش سـطح 

پوشـش بیمـه دام عشـایر کرمـان را بـه رقـم 40 درصـد برسـانیم.

زیر گذر میدان آزادی 
به صورت مسقف 
اجرا می شود

بابایـی سرپرسـت شـهرداری 
کرمـان بـا اشـاره به ارائه شـش 
آزادی،  میـدان  بـرای  سـناریو 
ابراز داشـت: جلسـات فراوانی در 
ایـن خصوص تشـکیل شـد و در 
نهایـت شـورای ترافیـک یکی از 

ایـن سـناریوها را انتخاب کـرد. وی ادامه داد: این سـناریو به صـورت زیرگذر 
شـمال بـه جنـوب و از بهمنیـار بـه اسـتقالل و بـه صـورت دو طرفـه اسـت. 
بابایـی از در نظـر گرفتـن دو راسـتگرد از بلـوار جمهوری و خیابان شـریعتی 
بـه ایـن مجموعـه خبـر داد و گفـت: در واقع طراحـی میـدان آزادی به گونه 
ای اسـت کـه فضـای میـدان آزادی بـه شـکل و شـمایل کنونـی باقـی مـی 
مانـد و نمـاد شـهر بـه هـم نخـورده و واحدهـای تجـاری نیـز متضـرر نمـی 
شـوند. سرپرسـت شـهرداری کرمان با اشـاره به اینکه زیر گذر میدان آزادی 
بـه صـورت مسـقف انجـم می شـود، افـزود: بـرای نماد وسـط میـدان آزادی 
مسـابقه ای در نظـر گرفتـه شـده کـه بـر ایـن اسـاس بتوانیـم نمـاد زیباتر و 
بهتـری بعـد از انجام پروژه در محل داشـته باشـیم. بابایی ادامـه داد: در طول 
اجـرای پـروژه هیـچ انسـداد مسـیری در میـدان آزادی نداشـته و مطالعـات 

انحـراف ترافیـک آن انجـام و مصوب شـده اسـت. 

دانشگاهآب و فاضالب  شهرداری کرمان امور عشایر 
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»کمپین خودرو صفر نخریم« چه 
تبعاتی داشته است؟

چنـدی پیـش عکس هایـی از انبار پـر ایـران خودرو 
در شـبکه های اجتماعی منتشـر شـده بود کـه دلیل پر 
بـودن انبـار ها را »کمپیـن خرید خـودرو صفر ممنوع« 
اعـالم کـرده بودنـد، البته هاشـم یکـه زراع، مدیـر عامل 
شـرکت »ایران خـودرو« بـا تکذیـب ایـن خبر هـا گفته 
اسـت کـه ایـن عکس هـا مربـوط بـه سـال 92 بـوده و 
ایـن شـرکت نسـبت بـه تولیـد روزانـه خـود، تنها سـه 
هـزار خـودرو اضافـه دارد. بـه گـزارش اقتصـاد نیـوز 
حـال عکس هـای ماهـواره ای گـوگل حـرف هـای مدیر 
عامـل ایـران خـودرو را بـا ابهاماتـی مواجه کرده اسـت. 
همچنیـن رئیس پلیـس راهنمایی و رانندگی در پاسـخ 
بـه سـوالی درباره تاثیـر کمپین »خرید خـودروی صفر، 
ممنـوع«، خبـر داده کـه شـماره گذاری خودروهـای نـو 
داخلی در پنج ماهه اول امسـال نسـبت به مدت مشـابه 
سـال گذشـته 15 درصد کاهش داشـته اسـت. با ادامه 
کمپیـن خریـد خودروی صفـر، ممنوع و رکود ناشـی از 
انتظـار برخـی از مـردم بـرای مدل هـای جدید هـر روز 
فشـار به خـورو سـازان ایرانی بـه نظر می رسـد افزایش 
می یابـد. بـا ایـن همـه بـه گفته فعـاالن بـازار خـودرو، 
خودرو سـازان ایرانی سـعی دارند همچنـان با روحیه ای 
طلبکارانه قیمـت خودروها را افزایـش دهند.تا کنون در 
برابـر کمپین ایجاد شـده، خودروسـازان و کارشناسـان 
نزدیـک بـه صنایع خودروسـازی این موضـوع را بی ربط 
بـه کمپیـن خـودرو نخریم می داننـد و آن را به شـرایط 

اقتصـادی ایـران ربـط می دهند.
سـعید لیـالز کـه در گذشـته مدیـر فـروش ایـران 
خـودرو دیـزل بوده، گفته اسـت: بنده معتقـدم اگر بین 
خودروسـازان داخلـی و خارجـی تفاهمـی شـکل گیرد 
حداقل دو سـال طول می کشـد تـا آن تفاهم یـا قرارداد 
بـه مرحلـه تاثیرگـذاری خـود بـر بـازار نزدیـک شـود. 
این گونـه نیسـت که بگوییـم مثـاًل امـروز فولکس واگن 
یـا فیـات بـه ایـران آمده انـد پـس دسـت نگـه داریـم و 
خودرو نخریم تا ارزان شـود. اوالً ارزانی در کار نیسـت و 
ثانیـاً ورود ایـن خودروهـای جدید همـان طور که گفتم 
دو سـال طـول می کشـد. بـا توجـه بـه چنیـن نظراتی 
حـال خودروسـازان ایران سـعی مـی کنند اخبـار ورود 
خـودرو هـای جدیـد و ارزان قیمـت را منکـر شـوند. در 
همیـن مـورد اخیرا سـایت خبـری ایران خـودرو قیمت 
مدل هـای جدیـد تولیـد سـوزوکی در ایـران خـودرو را 
بیـن 80 تـا 130 میلیون تومـان اعالم کرده اسـت. این 
در حالیسـت کـه چنـد هفتـه قبـل مدیـر عامـل ایران 
خـودرو گفته بـود ارزان ترین مدل جدید ایـران خوودرو 
سـوزوکی سـلریو خواهـد بـود کـه حـدود 28 میلیـون 
تومـان قیمـت خواهـد داشـت. این خـودرو هـم اکنون 
در بـازار اروپـا چیـزی نزدیـک بـه 9 هـزار یـورو قیمت 
دارد. بعـد از ایـن سـخنان و تاثیـر احتمالـی آن بر روی 
بـازار سـایت خبـری ایـران خـودرو بـدون نـام آوردن از 
ایـن مـدل سـوزوکی، مدل های دیگـری را نام بـرده که 
در بهـار سـال 96 عرضـه خواهند شـد، آن هم با قیمت 
بـاالی 80 میلیـون تومان به عنوان نمونه سـایت خبری 
ایـران خـودرو سـویفت را 80 میلیـون تومـان قیمـت 
گـذاری کـرده، در حالـی کـه قیمـت ایـن خـودرو در 
بـازار اروپـا 12 هـزار یورو اسـت. حال این سـوال مطرح 
اسـت کـه چگونه ایران خـودرو می تواند خـودرو 9 هزار 
یورویـی را 28 میلیـون تومان تولید کند امـا خودرو 12 
هـزار یورویـی 80 میلیـون تومان قیمت پیـدا می کند؟

حـال بـا وجـود ایـن شـرایط برخی مـی پرسـند آیا 
کمپیـن خـودرو صفـر نخریـم میتوانـد تغییـر رفتاری 
در خـودرو سـازان ایرانـی ایجاد کند ؟ شـاید جـواب به 
ایـن سـوال سـخت باشـد. مخصوصـا زمانی کـه برخی 
واکنش هـا ی تنـد خودروسـازان یـا محافـل نزدیـک به 
خودرو سـازان را بررسـی میکنیم به عنـوان مثال احمد 
نعمـت بخـش دبیر انجمـن خودروسـازان در گفت و گو 
با اقتصادنیوز با بیان اینکه شـورای رقابت خودروسـازان 
را بـرای افزایـش قیمـت خودرو معطل گذاشـته اسـت، 
اظهار کرده اسـت : شـرکت های خودروسـازی از ابتدای 
سـال درخواسـت خـود را بـرای افزایش قیمـت خودرو 
بـه شـورای رقابـت فرسـتاده اند و راه انـدازی کمپیـن و 
جوهایـی کـه در رسـانه ها بـه وجـود آمـده نمی توانـد 
تاثیری در خواسـته به حق تولیدکنندگان برای افزایش 

قیمت داشـته باشد. 
برخـی معتقدند این کمیپین تا اینجـا موفق بوده اما 
بسـیار شـکننده اسـت، چرا که بعد از مدتی مشـتریان 
متوجـه خواهند شـد کـه خودروهـای جدید بـا قیمت 
ارزان اگر در راه هم باشـند چندین سـال طول می کشـد 
تـا وارد بـازار شـوند. همین عامـل در کنار احتمـال ارائه 
تسـهیالت فـروش مناسـب خـودرو می توانـد چنیـن 

جوی را بشـکند.

کاغذ اخبار

رهبـر معظـم انقـالب اسـالمی تأکیـد کردنـد: بایـد بـا 
اسـتفاده از توانایـی هـا و اسـتعدادهای جـوان کشـور و بـا 
سیاسـتگذاری صحیـح و اقدامات سـنجیده به سـمت خروج 
از حالـت انفعـال در عرصـه فضـای مجـازی، و حضـور فعال 
و تأثیرگـذار حرکـت کـرد. بـه گـزارش پایگاه اطالع رسـانی 
دفتـر مقـام معظم رهبـری، حضرت آیـت اهلل خامنه ای رهبر 
معظـم انقـالب اسـالمی در دیـدار رئیس جمهـور و اعضـای 
شـورای عالـی فضـای مجـازی، ایـن شـورا را مرکـز اصلـی 
سیاسـتگذاری آگاهانـه، مسـئوالنه و مقتدرانـه در خصـوص 
فضـای مجـازی خواندنـد و با اشـاره بـه گسـترش روزافزون 
و پرسـرعت پدیـده عظیـم و بی نظیـر فضـای مجـازی تأکید 
کردنـد: بایـد با اسـتفاده از توانایـی ها و اسـتعدادهای جوان 
کشـور و بـا سیاسـتگذاری صحیـح و اقدامـات سـنجیده و 

هماهنـگ و بـدون از دسـت دادن زمـان بـه سـمت خـروج 
از حالـت انفعـال در عرصـه فضـای مجازی، و حضـور فعال و 
تأثیرگـذار و تولیـد محتوای اسـالمی متقـن و جذاب حرکت 
کنیـم. ایشـان بـا اشـاره بـه تأثیرگـذاری گسـترده فضـای 
مجـازی بـه عنوان یـک قدرت نـرم فوق العـاده در عرصه های 
مختلـف از جمله فرهنگ، سیاسـت، اقتصاد، سـبک زندگی، 
ایمـان، اعتقـادات دینی و اخالقیات، بر لزوم طراحی مناسـب 
و دقیـق بـرای حفـظ حریم امنیـت فکری و اخالقـی جامعه 
در ایـن عرصـه تأکیـد کردنـد و افزودنـد: الزمه حضـور فعال 
و تأثیرگـذار در فضـای مجـازی، »تمرکـز در تصمیم گیری«، 
»جدیـت در اجـرا بـدون از دسـت دادن زمـان«، »هماهنگی 
تعـارض«  و  مـوازی کاری  از  و »پرهیـز  میـان دسـتگاهها« 
اسـت. رهبر انقـالب همچنیـن برنامه ریـزی و حمایت دولت 

به ویـژه معاونـت علمـی و فنـاوری ریاسـت جمهـوری بـرای 
گسـترش صنایـع مرتبـط بـا فنـاوری ارتباطـات را بسـیار 
ضـروری خواندنـد و تأکیـد کردنـد: گسـترش ایـن صنایع از 
طریـق شـرکتهای دانش بنیـان، تأثیر باالیی در اشـتغال زایی 

و تحـول در اقتصـاد کشـور خواهد داشـت. حضـرت آیت اهلل 
خامنـه ای همچنین از زحمات رئیس جمهـور و اعضای قبلی 
شـورای عالی فضـای مجـازی و دبیـران فعلـی و قبلـی ایـن 

شـورا تشـکر کردند.

باید از انفعال در عرصه فضای مجازی 
خارج شد

  ر هبری

همیشه تندروها مانع 
گسترش تحّزب در 

کشور بوده اند 
رفسـنجانی  هاشـمی  آیـت اهلل 
بـا بیـان این کـه مـردم، مخصوصاً 
جوانـان و زنـان و بـه ویژه تحصیل 
بـرای  دارنـد  آمادگـی  کرده هـا 
نهادینـه شـدن اعتـدال در کشـور 
شـوند،  انتخابـات  میـدان   وارد 
گفـت: در ایـن برهـه وظیفه همه دلسـوزان و احـزاب و تشـکیالت در دایره انقالب 
اسـت کـه بـا ورود بـه انتخابـات، زمینـه  خلـق یـک حماسـه سیاسـی دیگـر را در 
اسـفندماه فراهـم کننـد کـه انتخاباتـش بسـیار مهـم اسـت. گزیـده صحبـت های 
رئیـس مجمـع تشـخیص مصلحـت نظام اعضـای شـورای مرکزی و اعضـای هیأت 
داوری حـزب اتحـاد ملـت ایـران اسـالمی را به نقـل از انتخاب در زیر مـی خوانید:

 همـه مسـؤولیت ها، از رهبـری گرفتـه تا شـوراهای شـهر با رأی مسـتقیم و غیر 
مسـتقیم مردم است.

 در تاریـخ معاصـر همـه مسـتبدها به تدریج کنـار می روند و حکومت ها در سـایه 
انفجـار اطالعـات و آگاهـی جامعه به سـوی رأی و انتخاب مـردم پیش می روند.

 حتی اسـتعمارگران که می خواهند کشـوری را اشـغال کنند، بهانه آنان سـقوط 
حکومـت دیکتاتـوری اسـت و ایـن نشـان می دهـد کـه همـه جهانیـان فهمیده اند 

کـه اسـتبداد هیـچ جایگاهـی در بین ملت هـا ندارد.
 رهبـری بـه درسـتی تأکید کردنـد که واقع بینی بـا آرمان خواهی سـازگاری دارد 

و با محافظه کاری ناسـازگار اسـت.
 مـردم، مخصوصـاً جوانـان و زنـان و بـه ویژه تحصیـل کرده ها آمادگـی دارند که 
بـرای نهادینـه شـدن اعتدال در کشـور وارد میـدان  انتخابات شـوند و در این برهه 
وظیفـه همـه دلسـوزان و احزاب و تشـکیالت در دایره انقالب اسـت که بـا ورود به 
انتخابـات، زمینـه ی خلق یک حماسـه سیاسـی دیگـر را در اسـفندماه فراهم کنند 

که انتخاباتش بسـیار مهم اسـت.
 شـرط اول حضـور زنـان در مدیریت هـا، تحصیـالت آنها بـود که الحمـدهلل زنان 
ایرانـی نشـان داده انـد بسـیار بـا اسـتعدادند و در ادامـه تـا حـدودی به خـود زنان 

بسـتگی دارد کـه در هـر انتخاباتـی، بـه نامزدهای زنـان ذی صـالح رأی دهند.
 ضـرر رکود به مراتب از تورم بیشـتر اسـت کـه افزایش بیـکاری اولین نتیجه آن 

اسـت. انتظـار می رود دولت بـه این بخش توجه بیشـتری کند.
 دلسـوزان جامعـه و اسـتادان اقتصـاد بـا همـه سـالیق سیاسـی به کمـک دولت 

بیاینـد تـا مـردم ایـران را بـه جایگاهی برسـانند کـه اسـتحقاق آن را دارند.
 در همـه سـال های پـس از پیـروزی، همیشـه تندروهـا مانـع گسـترش تحـّزب 
در کشـور بوده انـد. هنـوز هـم مانـع تراشـی می کننـد، امـا قانـون اساسـی و نـگاه 
بـزرگان نظـام، مخالف ایـن دیدگاه اسـت، لذا ظرفیت بسـیار باالیی برای تشـکیل 

و فعالیـت احـزاب و اجمـاع سیاسـی آنهـا بـرای تشـکیل جبهه ها وجـود دارد.

نظر رسمی دولت 
درباره برجام این بود 

که به مجلس نرود
سـخنگوی دولـت در نشسـت 
خبـری دیروز خود گفت: دو سـال 
آینـده بـرای دولـت با یـک رخداد 
اقتصادی سیاسـی اجتماعی همراه 
اسـت و آن نیـز فراهـم شـدن لغو 
تحریم هـای غیـر عادالنـه و غیـر 
انسـانی اسـت. اهـم اظهـارات نوبخـت در ادامـه به نقل از ایسـنا، تسـنیم و نسـیم 

مـی آید:
 برنامه ششـم توسـعه در حال حاضر بر این متمرکز اسـت که تحلیل درسـت و 
واقع بینانـه ای از شـرایط پس از تحریم داشـته باشـیم. غیر از آنچه کـه منابعی آزاد 
خواهـد شـد کـه اعـداد و ارقامـش حائز اهمیت باشـد، آنچـه که بـرای دولت مهم 

اسـت، فضـای جدیدی اسـت که بـرای سـرمایه گذاری ها حاصل می شـود.
 بـا فـرض بـر اینکه ما چنـد صد میلیـارد دالر هم بعـد از تحریم منابع آزادشـده 
داشـتیم، سـؤال ایـن اسـت کـه آیا قـرار بود توسـعه کشـور را با همیـن چند صد 
میلیـارد دالر انجـام دهیـم؟ آیـا اصـال دولـت خـودش باید انجـام دهد و یـا اینکه 

بسـتری را بـرای سـرمایه گذاری بخـش داخلـی و خارجـی فراهم کند؟
 همانطـور کـه در پشـت میز مذاکره بـا طرف های خارجی، آنها بـا اهداف دیگری 
پشـت میـز نشسـته بودند و ما هـم هدف دیگری داشـتیم و قطعا آنچـه که منافع 
مالـی مـا بـود را دنبـال می کردیـم، اآلن هـم ممکـن اسـت این سـفرهای خارجی 
بـا تعقیـب منافـع ملـی کشـورهایی که از خـارج می آینـد دنبال شـود، امـا این ما 

هسـتیم کـه بایـد در این مذاکـرات بدانیم منافع مان چیسـت.
 دولـت نظـر رسـمی خـود را درباره الیحـه برجام قبال اعـالم کرده کـه نیازی به 
ارائـه ایـن الیحـه بـه مجلـس نیسـت. در حال حاضـر، برجـام در مجلـس در حال 
بررسـی اسـت و اگـر مجلـس در ایـن خصـوص از دولـت کمکـی بخواهـد، کمک 

خواهیـم کرد.
 )در خصـوص صنـدوق توسـعه ملـی (ایـن صنـدوق در آغـاز دولت یـازدم دارای 
منابعـی بـود و بخشـی از تصمیمات، قبـل از دولت یازدهم نسـبت بـه دارایی های 
ایـن صنـدوق اتخاذ شـده بـود. منابع این صندوق نـزد بانک مرکزی اسـت و امانت 
دار ایـن صنـدوق اسـت.  در گذشـته تصمیـم گرفته شـده بـود که بخشـی از این 
منابـع به شـرکت های زیـر مجموعه وزارت نفت سـپرده گذاری و سـرمایه گذاری 

شـود و امیدواریـم ایـن سـرمایه گذاری ها درآینده به سـود برسـد.
  صنـدوق االن مـی گویـد کـه این پـول ها نباید واگـذار می شـد و اگر دولت 
می خواسـت پولی را به شـرکت ها بدهد نباید به حسـاب صندوق واریز و سـپس 
بـه آنهـا پرداخـت مـی شـد.  آنچـه در ایـن دولت انجـام شـده این اسـت که هیچ 

صنفـی از ایـن صندوق بـدون مجوز قانونی بهره مند نشـده اسـت.

پیام توافق هسته ای 
صلح است

رییـس جمهـور بـا اشـاره بـه 
ایـن که معضـل بزرگ تروریسـم 
امـروز نـه تنهـا امنیـت و ثبـات 
منطقـه خاورمیانـه، بلکـه امنیت 
جهانـی را تهدید می کنـد، تأکید 
کـرد: نخسـتین گام و مهم تریـن 
کنونـی  مرحلـه  در  اولویـت 
ایجـاد  خونریـزی،  از  جلوگیـری 
امنیـت و ثبـات در منطقـه اسـت تـا زمینـه بـرای بازگشـت آوارگان هـر چـه 
سـریعتر فراهم شـود. گزیده سـخنان حسـن روحانـی در نشسـت مطبوعاتی با 

رییـس جمهـوری اتریـش را بـه نقـل از خبرآنالیـن در زیـر مـی خوانیـد:
 همـه کشـورهای منطقـه و تأثیرگـذار از جملـه اعضـای اتحادیـه اروپـا بایـد 
در ایـن زمینـه تـالش کننـد و ایـران در کنـار هر میـزی که نتیجـه آن امنیت، 

ثبـات، اسـتقالل و احقـاق حقـوق ملت سـوریه باشـد حضـور خواهـد یافت.
 آنچه برای تهران مهم است جان مردم سوریه و بازگشت آوارگان است.

 نفـت اسـتخراج شـده در سـوریه توسـط تروریسـت ها بـه راحتـی در بـازار 
فروختـه می شـود و پولـش صـرف حرکت هـای تروریسـتی می شـود، اولویـت 
امـروز بازگردانـدن ثبـات بـه این کشـور اسـت در حالی کـه پول نفـت به جای 

هزینـه شـدن در امـور رفاهـی مـردم صـرف کشـتار آنها می شـود.
 هرچـه روابـط فرهنگـی، اقتصـادی و سیاسـی بیشـتر شـود، اعتمـاد افزایش 

یافتـه و پایه هـای توافـق ویـن مسـتحکم تر می شـود.
 جمهـوری اسـالمی ایـران در اجـرای توافـق هسـته ای کامـاًل مصمـم اسـت و 
معتقدیم این توافق بایسـتی از سـوی دو طرف به خوبی اجرایی و عملیاتی شـود.

 امـروز نیـز بایـد در اجرای ایـن توافق مهم بـه خوبی و درسـت حرکت کنیم. 
تـا زمانـی که طـرف مقابل ایـران به تعهـدات خود در توافق هسـته ای بـا ایران 

پایبنـد باشـد، ما هم نسـبت بـه آن پایبنـد خواهیم بود.
 بـا پایبنـدی و اجـرای درسـت ایـن توافـق می توان اعتمـاد را بیـش از پیش، 
تقویـت کـرد. تـالش جمهوری اسـالمی ایران بعد از توافق هسـته ای این اسـت 
کـه بـرای ثبـات و امنیـت منطقه و جهـان بیش از گذشـته تالش هـا را افزایش 
دهـد و معتقدیـم ثبـات و امنیـت پایـدار بـه نفع اروپـا، منطقه و جهـان خواهد 
بـود. توافـق هسـته ای را توافقـی قابل اجرا می دانیـم که می توانـد مبنای خوبی 

برای همکاری های گسـترده باشـد.
 امیـدوارم بـا این توافق شـاهد صلح، ثبـات، امنیت و همکاری های بیشـتر در 
سـطح جهـان باشـیم. پیـام توافق هسـته ای ایـران صلـح، دوسـتی، گفت وگو و 
همـکاری و توسـعه آینـده منطقـه و جهان اسـت و بایـد این مسـیر را به خوبی 

دنبـال کنیم.

رییس جمهور دولت تشخیص مصلحت نظام 

رییـس مجلـس شـورای اسـالمی در گفت وگو بـا رادیو 
سراسـری آمریـکا گفـت: ایـن روزها قـرار اسـت زمینه را 
بـرای تاییـد و اجـرای توافـق فراهـم کنیـم اما هـر روز به 
نظـر می رسـد وزیر دفاع شـما صبـح که بیدار می شـود، 
پنجـره را بـاز مـی کنـد و هـر چـه مـی توانـد ضـد ایران 
فریـاد مـی زنـد و مـی گویـد گزینـه نظامـی هنـوز روی 

اسـت. میز 
 بـه گـزارش خانـه ملت،علـي الریجانـی افـزود: اگـر 
واقعـا آنهـا دنبـال جنـگ هسـتند، خـوب دسـت بـه کار 
شـوند. چـرا همـش داریـد حـرف مـی زنیـد؟« الریجانی 
دربـاره ایـن پرسـش کـه آیـا ایـران توافـق هسـته ای را 
مـی پذیـرد یـا خیر نیـز گفت:« بـه عقیده مـن ، حتی در 

طـول گفتگوهـا هـم آمریکایی هـا تالش کردند بـه ما زور 
بگوینـد و چندیـن مـورد را بـه مـا تحمیل کردنـد. از نگاه 
شـخصی بایـد بگویـم این توافـق پذیرفتنی اسـت. به نظر 
مـن مـی تـوان از ایـن توافق بـرای حرکـت به جلـو بهره 

گرفـت. امـا بدون نقـص هم نیسـت.«
 الریجانـی در پاسـخ بـه ایـن پرسـش کـه اگـر آمریکا 
تحریـم هـای تـازه ای بـه علـت حمایـت ایـران از گـروه 
مبـارز اسـالمی حـزب اهلل ضـد این کشـور تحمیـل کند ، 
ایـران چگونه پاسـخ خواهـد داد هم گفت:« اگر احسـاس 
کنیـم طـرف مقابـل دارد توافـق را نقـض مـی کند خوب 
مـا هـم مقابلـه بـه مثـل مـی کنیـم .... فکـر مـی کنـم 
افـرادی هسـتند کـه مـی خواهنـد توافـق را بـه شکسـت 

بکشـانند، از ایـن رو آنهـا در پـی یافتـن راه هـای تازه ای 
هسـتند تـا بـه توافـق خدشـه وارد کننـد. اگـر کسـی به 
ایـن توافـق رخنـه کنـد و به هر شـکلی آن را به شکسـت 

بکشـاند ، آنـگاه مـی دانیـم چگونـه پاسـخ بدهیم.«
 وی در پاسـخ به این سـوال که دوسـت دارد در سایه 
توافـق هسـته ای چـه اصالحـات سیاسـی ، اقتصـادی یا 
اجتماعـی را در ایـران شـاهد باشـد؟ گفـت:« فکـر مـی 
کنـم نبایـد انرژی خـود را در بخـش هایی هزینـه کنیم 
کـه نمـی توانـد تغییـرات ملمـوس یـا عینـی در زندگی 
مـردم ایجـاد کنـد. بایـد تـالش کنیـم تمرکـز خـود را 
تـکان  را  اقتصـادی کـرده و آن بخـش  متوجـه بخـش 

» بدهیم.

وزیر دفاع  آمریکا  علیه ایران فریاد می زند
مجلس

جزئیات نام نویسی 
پیاده روی اربعین 
حسینی 94

عالیـات  عتبـات  کل  مدیـر 
سـازمان حـج و زیـارت، از آغـاز 
اعـزام  بـرای  زائـران  نـام  ثبـت 
بـه کربـال در ایـام اربعیـن از 15 
گفـت:  و  داد  شـهریورماه خبـر 

گذرنامه زائران باید تا پایان سـال 94 اعتبار داشـته باشـد.  محسـن نظافتی 
افـزود: بـر اسـاس برنامـه ریـزی های انجام شـده بـرای اعـزام زائـران عتبات 
عالیـات کـه از مـاه هـای قبـل در سـتاد اربعیـن انجام شـده در سـال جاری 
www.samah.haj. زائـران بایـد برای اعزام در سـامانه سـماح بـه نشـانی

ir ثبـت نـام کننـد.  وی بـا اشـاره بـه اینکه همـه اعزام هـای ایـام اربعین به 
کربـال در قالـب ایـن ثبت نام سـاماندهی خواهد شـد، گفت: پـس از ثبت نام 
در ایـن سـامانه دسـته بندی و گروه بنـدی های زائران انجام می شـود و بعد 
از آن تمامـی اطالعـات الزم در خصـوص اعـزام زائـران در اختیـار متقاضیان 
قـرار مـی گیـرد.  مدیـر کل عتبات عالیات سـازمان حج و زیـارت تاکید کرد: 
در ایـام اربعیـن تمامـی زائرانـی که قصد زیـارت دارنـد، باید گذرنامـه همراه 
داشـته باشـند کـه البتـه گذرنامـه آنها باید تـا پایان سـال 94 اعتبار داشـته 

باشـد کـه بـرای تمامـی آنهـا نیـز روادید صـادر می شـود.

صدور کارت 
منزلت برای مادران 
کودکان زیر 5سال

بـا  جمهـور  رییـس  معـاون 
اشـاره بـه پیشـنهاد کارت منزلت 
دارای  مـادران  مادرانه،گفـت: 
کـودک زیـر 5 سـال دارنـده این 
کارت مـی تواننـد از تخفیف ویژه 
در وسـایل ایاب و ذهـاب عمومی 

و خریـد خـوار بـار و وسـایل کـودک برخـوردار شـوند. بـه گـزارش خبرگـزاری 
مهـر، شـهیندخت مـوالوردی  معـاون رییس جمهـور در امور زنـان و خانواده در 
همایـش دو روزه خانـواده سـالم، خانـواده سـالم و جمعیـت را دو مولفه اساسـی 
توسـعه پایـدار دانسـت و گفـت: بدون توجـه به ایـن دو نمی توان انتظار داشـت 
توسـعه یـک کشـور پایـدار باشـد، هرچنـد در اصـل 10 قانـون اساسـی جایگاه 
خاصـی بـه موضـوع خانـواده اختصـاص داده شـده اسـت. وی افزود: یک سـری 
قیـد و بندهـا کـه نـه قانونـی و نـه شـرعی اسـت باعث شـده هـر روز بر شـاخ و 
برگهـای مراسـم ازدواج افـزوده شـود در حالیکـه بایـد بـرای جلوگیـری از ایـن 
مسـاله و تشـویق و ترغیـب جوانـان بـه ایـن پیونـد آسـمانی تغییـرات فرهنگی 
صـورت گیـرد. مـوالوردی  بـا تاکیـد بر تغییـر این فرهنـگ از خانواده هـا اظهار 
داشـت: یکـی دیگر از مسـائلی کـه خانواده ها را بـرای ازدواج دختران با مشـکل 
روبـرو کـرده موضـوع جهیزیـه اسـت در حالیکـه در قانـون مدنـی تهیه وسـایل 

زندگـی بـر عهـده مرد اسـت..

عده ای کارشکنی 
و ما را تهدید 
می کنند

بـا  کشـاورزی  جهـاد  وزیـر 
مقابـل  در  عـده ای  اینکـه  بیـان 
تولیـد دانه های روغنـی و کاهش 
و  کارشـکنی  مقاومـت،  واردات 
مـا را تهدیـد مـی کننـد، گفـت: 
بـی  افـراد  این گونـه  اظهـارات 

خـود اسـت، چـرا کـه مملکت بـی صاحـب و رها نیسـت. بـه گـزارش خبرنگار 
مهـر، محمـود حجتـی در سـومین گردهمایـی مدیـران وزارت جهادکشـاورزی 
در آسـتانه سـال زراعـی جدید اظهار داشـت: اسـتاندارد سـازی تولیـد، واردات 
و مصـرف انـواع کـود و سـم در کشـور بـه عنـوان دو عنصـر موثـر در تولیـد 
محصوالت کشـاورزی سـالم که در گذشـته مغفول مانده بود، در دولت یازدهم 
مـورد توجـه قـرار گرفـت و ثمـره آن افزایـش تولیـد محصـوالت کشـاورزی به 
ویـژه محصـوالت راهبـردی بوده اسـت. وی بـا بیان اینکه سـال گذشـته مقدار 
آبـی کـه در اختیـار بخـش کشـاورزی قـرار گرفـت، 10 میلیـارد متـر مکعـب 
کاهـش یافـت، گفـت: با این حـال، در پی برنامه ریـزی و اقدامـات وزارت جهاد 
کشـاورزی کـه از جملـه آنهـا مـی توان بـه اجرای سـامانه هـای نویـن آبیاری، 
توسـعه کشـت گلخانـه ای و نشـاءای، معرفـی بـذور مقـاوم و مشـارکت بهـره 

بـرداران اشـاره کـرد، تولیـد محصـوالت کشـاورزی، افزایـش یافـت.

احمدی نژاد 
»خندوانه«ای 
نمی شود!

حضـور  جعلـی  خبـر  انتشـار 
احمدی نـژاد در برنامـه خندوانـه 
طنـز  پیامک هـای  از  موجـی 
ریاسـت جمهوری  موضـوع  بـا 
سـابق  جمهـور  رئیـس  سـاله   8

کشـور را در شـبکه های اجتماعـی بـه راه انداختـه اسـت. چنـدی پیـش رامبد 
جـوان طـی گفت وگویـی که از سـوی چند سـایت داخلی منتشـر شـده بود در 
پاسـخ بـه پرسشـی مبنی بـر اینکـه ممکن اسـت در برنامـه خنداونـه از رئیس 
جمهـور هـم روزی دعـوت کنیـد؟ عنـوان می کنـد کـه: »بلـه، مـن گفتـه ام از 
همـه دعـوت می کنـم ولی االن زود اسـت. حتی برنامـه ای هم دارم کـه از آقای 
احمدی نـژاد رئیـس جمهور سـابق کشـورمان دعـوت کنم«. انتشـار خبر حضور 
احمدی نـژاد در برنامـه خندوانـه در حالـی همچنـان از سـوی برخـی سـایت ها 
منتشـر و سـپس در شـبکه های اجتماعی بازنشـر می شـود که علی شـهیدیان 
روابـط عمومـی پـروژه »خندوانه« چندی پیـش ضمن تکذیب حضـور احمدی 
نـژاد در ایـن برنامـه تلویزیونـی عنـوان کـرد کـه: »رامبد جـوان از حضـور افراد 
سیاسـی در برنامـه خندوانـه اسـتقبال می کنـد ولـی بیـان این مطلب از سـوی 
یکـی از رسـانه ها کـه احمدی نـژاد می خواهـد بـه برنامـه خندوانـه بیایـد، فقط 

یـک گمانـه زنـی بـوده و صحت نـدارد«.

بانوانعتبات عالیات خندوانهجهاد کشاورزی
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در شماره های قبل در خصوص تشکیل هیئت مشورتی روزنامه اطالعات و تأسی شرکت اتوبوس رانی صحبت شد و در این شماره به طرح تأسیس دانشگاه در کرمان 
پرداخته خواهد شد.

طرح تاسیس دانشگاه کرمان که توسط هیات مشورتی روزنامه اطالعات ارائه گردیده 
بود با همت مردانه زنده یاد مهندس علیرضا افضلی پور در سال 1353 محقق شد

 بخش چهلم خاطرات محمد صنعتی

ـ ادامه مبحث تأسیس دانشگاه در کرمان
هیئـت مشـورتی روزنامـه اطالعـات در کرمـان 
کـه توانسـته بـود بـا متقاعد کـردن آقـای عباس 
مسـعودی، ایـن نیـاز کرمـان را بـه نحـو مطلوبی 
انعـکاس دهـد، جهت تحقق طرح مزبـور، پیگیری 
مسـتمری را شـروع نمود. آنان در پنجاه و نهمین 
جلسـه هیئـت مشـورتی، کـه در دفتر اسـتانداری 
بـا آقـای هوشـنگ منتصری تشـکیل جلسـه داده 
بودنـد، پـس از اظهـار تعـدادی از اعضا، اسـتاندار 

در مـورد تأسـیس دانشـگاه گفت: 

»... موضـوع دانشـگاه کـه مـورد عالقـه همـه 
مـردم می باشـد، باید به طـور دقیق مـورد مطالعه 
قـرار گیـرد. چـه اگـر عجوالنـه اقـدام به تأسـیس 
دانشـگاه نماییـم، ممکن اسـت از نظـر محتوی به 
دقـت بررسـی نشـده باشـد و در آینده مشـکالتی 
بـرای اسـتان و جوانـان کرمانـی بـه وجـود آورد. 
مـن بـه تأسـیس دانشـگاه در کرمـان بی نهایـت 
عالقه منـدم و فعـاًل مشـغول مطالعـه هسـتم و در 

آینـده اظهـار نظر خواهـم کـرد...« )1(.
بـه هـر تقدیـر، پیشـنهادی که بـرای اولیـن بار 

در  اطالعـات  روزنامـه  مشـورتی  هیئـت  توسـط 
کرمـان ارایـه گردیـد، در سـایه پیگیـری مسـتمر 
و همدلـی سـایر اهالـی کرمـان، و سـپس انجمـن 
شهرسـتان کرمـان، همچنـان ادامه داشـت، تا آن 
کـه با همـت مردانـه ی زنده یـاد مهنـدس علیرضا 
افضلی پـور در سـال 1353 ش. محقـق گردیـد و 
کلنـگ تأسـیس دانشـگاه کرمان به زمیـن خورد؛ 
دانشـگاهی کـه اینـک از نظـر علمـی و امکانـات 
یکـی از مطرح تریـن دانشـگاه های ایران محسـوب 

می شـود.

پی نوشت:
)1( ـ همان، سه شنبه 8 بهمن 1347، شماره 12802.

)2( ـ روزنامه اطالعات ، سه شنبه 8 بهمن 1347، شماره 12802.
)3( ـ علت حضور معتمدی اسـتاندار اسـبق کرمان ) 1348 تا 1350 

ش.( در ایـن مراسـم، بـه رابطـه صمیمانـه و دوسـتی دیرینـه ی وی با 
زنده یـاد مهنـدس علیرضـا افضلی پـور )بنیان گـذار دانشـگاه کرمـان( 

و نقـش موثـر وی در ترغیـب ایشـان مبنـی بـر احـداث دانشـگاه در 
کرمـان بـر می گردد.

تاریخ

آگهی تجدید مزایده عمومی )یک مرحله ای( شماره 94/32 )نوبت اول(
شرکت مزایده گزار: شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان 

موضوع مزایده: فروش اموال غیرمنقول شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان به شرح ذیل:
1- فروش زمین و ساختمان نیروگاه قدیم اسفندقه 

2- فروش زمین و ساختمان مسکونی اداره برق اسفندقه 
تاریخ و محل فروش اسناد مزایده: از تاریخ 94/6/22 لغایت 94/6/25 به آدرس های ذیل مراجعه فرمایند: 
1- تهران- میدان ونک- خیابان برزیل- ساختمان شهید عباسپور )توانیر(- بلوک اول- طبقه 4 واحد 111

2- کرمان- بلوار شهید عباسپور- شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان- امور تدارکات و قراردادها 
مبلغ خرید اسناد مزایده: 200/000 ریال واریز شده به شماره حساب سیبا 2175093806008 نزد بانک ملی ایران- شعبه برق منطقه ای کرمان. 

مبلـغ و نـوع تضمیـن شـرکت در مزایـده: رسـید بانکـی واریـز شـده به شـماره حسـاب سـیبا 2175093806008 بانـک ملی ایران- شـعبه بـرق منطقـه ای کرمان یا 
ضمانتنامـه بانکـی بصـورت جداگانـه بـرای هـر یـک از امـالک یاد شـده و به شـرح ذیل: 

1- زمین و ساختمان نیروگاه قدیم اسفندقه به مبلغ 205/378/600 ریال.
2- زمین و ساختمان مسکونی اداره برق اسفندقه به مبلغ 140/070/420 ریال.

مهلت تحویل پاکات مزایده: حداکثر تا ساعت 14 روز دوشنبه مورخ 94/7/6
محل تحویل پاکات مزایده: کرمان- بلوار شهید عباسپور- اداره دبیرخانه شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان. 

زمـان و محـل بازگشـایی پـاکات مزایـده: سـاعت 13 روز سـه شـنبه مـورخ 94/7/7 سـاختمان شـماره یک- طبقـه دوم )اتاق کنفرانس( شـرکت سـهامی بـرق منطقه 
کرمان.  ای 

- بـه پیشـنهادهایی کـه فاقـد سـپرده یـا امضـاء، مشـروط، مخـدوش، سـپرده های کمتـر از میزان مقـرر، چک شـخصی و نظایـر آن و پیشـنهادهائی که پـس از انقضاء 
مـدت مقـرر در آگهـی واصل شـود مطلقـاً ترتیب اثـر داده نخواهد شـد.

- در مقابل فروش اموال غیرمنقول مورد مزایده، وجه آن نقداً دریافت و هر گونه مالیات، عوارض و نظایر آن طبق قوانین و مقررات به عهده خریدار است. 
- داوطلبیـن شـرکت در مزایـده در صـورت تمایـل مـی تواننـد در سـاعات اداری بـه امور تـدارکات و قراردادهای شـرکت جهت دریافـت معرفی نامه و بازدیـد از امالک 

مـورد مزایده مراجعـه نمایند.
محل امالک مورد مزایده این شرکت به شرح ذیل می باشند.

- زمین و ساختمان نیروگاه قدیم اسفندقه: استان کرمان- شهرستان جیرفت- واقع در اراضی بخش دولت آباد اسفندقه 
- زمین و ساختمان مسکونی اداره برق اسفندقه: استان کرمان- شهرستان جیرفت- واقع در اراضی بخش دولت آباد اسفندقه 

- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج است. 
ضمناً این آگهی در سایت اینترنتی به آدرسهای www.krec.co.ir - http://iets.mporg.ir - www.Tavanir.org.ir در دسترس می باشد.

روابط عمومی شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان
م الف 337

توضیح ضروری مدیر مسئول: الزم به ذکر است افراد خاندان پهلوی ملعون با حضور در 
چنین مجامعی سعی داشتند خدمات و زحمات مردم عادی را به نام خود تمام کنند که حضور 

اشرف پهلوی در کلنگ زنی دانشگاه کرمان در راستای این گونه اهداف ارزیابی می شود
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بعد از غذا دور میوه 
را خط بکش 
همیشـه مـي گوینـد میوه 
بخوریـد و هـر روز متخصصان 
کننـد  مـي  توصیـه  تغذیـه 
بـراي داشـتن بدنـي سـالم و 
جـوان باید میوه و سـبزیجات 
مصرف کـرد. امـا در این میان 
کمتـر شـنیده یـا خوانده ایـم 

کـه بـراي خـوردن میـوه بـه چـه نکاتـي باید توجـه کـرد یا چـه زماني 
بهتریـن موقـع مصـرف اسـت. اگر میـوه پس از غـذا خورده شـود، با غذا 
مخلـوط شـده و زمـان توقـف آن در معـده طوالنـي مي شـود. در نتیجه 
میـوه فاسـد مـي شـود و باعـث فسـاد غذا نیـز می  شـود. به ایـن معني 
کـه مصـرف میـوه با غـذا باعـث ایجـاد اختالل درهضـم و تولیـد اخالط 
فاسـد مـي شـود. در حقیقـت میوه هـاي تازه بهتر اسـت با فاصلـه زماني 
مناسـب قبـل از غـذا مصرف شـوند؛ به جـز میوه هـاي ایجادکننده قبض 
در شـکم ماننـد بـه، انـار و سـیب.  ایـن میوه ها اگـر قبل از غـذا مصرف 
شـوند ایجـاد یبوسـت در فرد مـي کنند، بنابراین بهتر اسـت بعـد از غذا 
مصـرف شـوند. روش مطلـوب آن اسـت کـه فـرد پـس از مصـرف میـوه 

کمـي راه بـرود و سـپس غـذا بخورد.

میوه را با پوست 
بخوریم یا بدون 
پوست؟

مـی  تصـور  افـراد  از  خیلـی 
بعضـي  و  میوه هـا  اگـر  کننـد 
 سـبزی هـا را بـا پوسـت مصرف 
کنند، مفیدتر اسـت اما همیشـه 
اینطـور نیسـت مثـال از آنجـا که 

بـراي نگهـداري محصوالتـي ماننـد سـیب سـردخانه اي یـا خیـار گلخانـه اي 
از ترکیب هـاي شـیمیایي خاصـي اسـتفاده مـی شـود کـه در پوسـت میـوه و 
سـبزي باقـي مـی مانـد، بهتـر اسـت ایـن محصـوالت قبـل از مصرف پوسـت 
گرفتـه شـوند. در پاییـز و زمسـتان، سـیب را مـی توان با پوسـت خـورد چون 
در ایـن فصـل تـازه اسـت امـا در فصل هـاي دیگـر بـراي نگهـداري سـیب از 
ترکیب هایي اسـتفاده میشـود که خوراکي نیسـتند بنابراین پوسـت سیب هاي 
ذخیـره شـده در انبـار، بـه ویژه سـیب هایي که شـب عیـد میخریـد باید حتما 
قبـل از خـوردن بگیریـد. خیـار گلخانـه اي هم حتما باید پوسـت گرفته شـود 
در حالـي کـه خیـار جالیزي را میتوان با پوسـت خـورد. کیوي بـه دلیل اینکه 
مـدت طوالنـي نگهـداري مـی شـود و در انبـار میمانـد، بایـد قبـل از خوردن 
پوسـت گرفته شـود. به طور کلـي، میوه هاي انبـاري و محصوالتـي را که مدتي 

در گلخانـه مـی ماننـد بایـد پوسـت کند.

کمک به گوارش با 
پیاده روی

15 دقیقـه قـدم زدن بعـد 
از شـام غیـر از اینکـه میـزان 
تـری  یعنـی  خـون  چربـی 
را  کلسـترول  و  گلیسـیرید 
خـون  بـه  آورد،  مـی  پاییـن 
کمـک  بـدن  کل  در  رسـانی 
را  خـون  گـردش  سیسـتم  و 

تقویـت مـی کنـد. دلیلـش هم این اسـت کـه راه رفتن اکسـیژن رسـانی 
بـه قلـب را بهتـر کرده و گـردش خون بهتـری خواهید داشـت. در نتیجه 
بـا سـوزاندن کالـری از انباشـته شـدن چربی ها در شـکم، پهلـو و ... خود 
داری مـی کنیـد و بـه داشـتن اندامی متناسـب به خود کمـک می کنید. 
یکـی از فوایـد پیـاده روی آرام بعـد از شـام کمـک بـه گـوارش اسـت . 
فرآینـد هضـم غـذا سـریعا بعـد از خوردنـش شـروع می شـود و شـیره و 
آنزیـم هـای معده که مسـئول گوارش هسـتند در همین زمـان فعال می 
شـوند. اگـر فـرد پس از خوردن شـام قـدم بزنـد، فرآیند ترشـح آنزیم ها 
بـرای هضـم بهتر بیشـتر خواهد شـد. در نتیجـه از بسـیاری از بیماری ها 
و مشـکالت شـکمی ماننـد تـرش کـردن معـده یـا بـد هضمی کـه اغلب 

افـراد از آن شـاکی هسـتند، جلوگیـری مـی شـود.

خشکی پوست
پوسـت  خشـکي  بـراي 
علت هـای مختلفـي  وجـود دارد 
اسـت  ممکـن  علـل  ایـن  کـه 
داخلـي  مشـکالت  بـه  مربـوط 
بـدن  یـا  عوامل محیطي باشـد. 
بررسـي  بایـد  اول  مرحلـه  در 
عوامـل  از  ایـن خشـکي  شـود  
داخلـي بـدن نشـأت مي گیـرد یا 

از عوامـل محیـط ؛سـپس  بـراي درمـان اقـدام کـرد. برخـي بیماري هـا مثـل 
دیابـت یـا مشـکالت تیروئید مي توانند باعث خشـکي پوسـت شـوند یـا اینکه 
در طـب سـنتي مطـرح مي شـود که برخـي بیماري ها فرد را مسـتعد خشـکي 
پوسـت مي کند؛ از جمله سـوءمزاج هاي گرم و خشـک  یا سـوءمزاج هاي سـرد 
و خشـک. ایـن مـوارد  باعـث نوعـي خشـکي در بـدن مي شـوند کـه خشـکي 
پوسـت را هـم در بـر مي گیـرد.  مسـلما زمانـي کـه بیماري هاي داخلي سـبب 
خشـکي پوسـت شـود، نمي توان از درمان هاي موضعي اسـتفاده کرد زیرا فقط 
نوعـي تسـکین سـطحي و موقتي محسـوب مي شـود. اگـر در چنین مـواردي 
درمان هـاي موضعـي تجویز شـود فـرد متوجه بیمـاري خود نمي شـود، درمان 
را پیگیـري نمي کنـد و علـت اصلـي ایجـاد خشـکي همچنـان باقـي مي مانـد. 
بنابراین اگر مشـکالت درونی بدن تان پوسـت شـما را خشـک کرده، باید ابتدا 

علـت اصلـي ایجـاد خشـکي را برطـرف کنیـد.
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پزشـکی  سـواالت 
مـان  خواننـدگان 
هـای  زمینـه  در  را 
پزشـکی  مختلـف 
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خواننـدگان محترم لطفا سـواالت خود را 
در رابطـه بـا تمام رشـته هـای تخصصی 
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پیامـک کنید تـا از طریـق دکتـر صفا با 
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0933...5368
وقتتـون  اینکـه  از  تشـکر  و  سـالم  باعـرض 
در اختیـار مـا گذاشـتید خواسـتم بدونـم واسـه 
سـفیدی دندونـام چکار بایـد انجام بـدم هرچی 

مسـواک میزنـم دیگـه فایـده ای نـداره.
پاسـخ : بـا سـالم و تشـکر، دوسـت عزیـز 
دندانهـا چنـدان  رفـع زردی  مسـواک زدن در 
موثـر نیسـت. البته برای سـالمت دندانهـا و لثه 
هـا مسـواک زدن منظـم بسـیار مهـم اسـت اما 
اگـر از رنـگ دندانهای خود ناراضی هسـتید می 
توانیـد بـا اسـتفاده از روش بلیچینـگ یا سـفید 
کـردن دندانهـا رنگ آنها را روشـن کنید. در این 
روش از ژلهـای مخصـوص بـرای سـفید کـردن 

دندانهـا اسـتفاده می شـود.

0935...4731
سـالم خدمت حضرتعالی من 38 سـال سـن 
دارم مـدت چند سـال هسـت که به طـور مداوم 
درد در قفسـه سـینه و دسـت چـب وجـود داره 
درد شـب هـا با طپـش قلب هـم همراهش میاد 
بـه دکتـر هـای قلب هـم مراجعـه کـردم از من 
ازمایشـهای زیـادی هـم گرفتنـد از جملـه نـوار 
قلـب اکـو تسـت ورزش اکـو اسـترس وسـیتی 
انزیـو وگفتنـد کـه قلـب مـن مشـکلی نـدارد 
وسـالم اسـت امـا باز هـم من هـر شـب درد در 
ناحیـه قفسـه سـینه و دسـت دارم دیگـه واقعـا 
خسـته شـدم به طوری کـه توی این یک سـال 
اخیـر 10کیلـو وزن کـم کـردم . دکتـر غدد هم 
رفتـم انـواع ازمایشـهای خـون هـم برام نوشـت 
هیـج مـورد خاصی هـم دیده نشـد فقـط 2تا از 
نوارهـای قلبـی که گرفته بودم مشـکل داشـتند 
توجـه  بـا  گفـت  رفتـم  متخصـص  دکتـر  کـه 
بـه کارهـای کـه انجـام دادم مشـکلی نیسـت 
نمیدونـم بایـد چیـکار کنـم هـر شـب اسـترس 
واضطـراب بـا درد مـی افتـه بـه جونـم لطفا من 
رو راهنمایـی کنیـد بایـد چـه کار انجـام بـدم 

از شـما  ممنون 
پاسـخ : سـالم اگـه تسـت تیروییـد و هولتر 
نـوار انجـام ندادیـد ایـن هـا رو هم انجـام بدین 
اگـه نرمـال بـود بـه متخصـص اعصـاب مراجعه 

. کنید

0937...4516
اول دچـار  از  سـالم مـن 62 سـاله هسـتم 
اسـت  3سـال  اکنـون  بـوده  بینـی  انحـراف 
سـینوزیت مزمـن دارم کـه شـب هـا عـود مـی 
کنـد گرفتگـی کامـل بینـی احسـاس پری سـر 
وهمیشـه سـرماخوردگی طـوری کـه شـب باید 
بـا کاله گـرم بخوابـم لطفا مـرا راهنمایـی کنید 

تشـکر. با 
پاسـخ : سـالم. اگـر انحـراف بینـی داریـد 
حتمـأ بایـد عمـل انحـراف انجـام دهیـد. چـون 
تنفـس بـد بـرای قلب ضـرر دارد. سـینوزیت ها 

نیـز باید بررسـی شـود.

 بـدن انسـان نیازمند سـم زدایی مداوم اسـت تا عمرتان 
افزایـش یابـد. بـرای دفع کردن سـمومی که طـی زمان در 
بـدن جمـع می شـود بایـد از راهکارهای مختلفی اسـتفاده 
کنیـد کـه یکـی از ایـن راهکارهـا اسـتفاده از سـبزی های 

مفید اسـت.
هـر روز از سـبزی هـای مختلـف اسـتفاده مـی کنید اما 
از خـواص آن هـا بـه طـور دقیـق اطـالع داریـد؟ برخـی از 
سـبزی هـا هسـتند کـه مـی تواننـد بـدن شـما را در برابر 
هـر گونـه بیمـاری بیمـه کننـد. در ایـن شـماره از صفحـه 
سـالمت بـا ایـن سـبزی هـای میکـروب کش بیشـتر اشـنا 

شـد. خواهیم 
سیر

سـیر به دلیل دارا بودن ترکیبات فراوان، یک سـم زدای 
فوق العـاده محسـوب مـی شـود. ایـن مـاده  غذایـی کمـک 
مـی کنـد تـا سـموم و مـواد زائـد بـه ویـژه آلودگی هایـی 
ماننـد سـرب و جیـوه از بـدن خـارج شـوند. عالوه بـر این، 
سـیر دارای خـواص ضـد باکتریایی اسـت بـرای همین می 

توانـد روده هـا را بـه خوبی تمیـز کند.
جعفری

جعفـری یـک ضد عفونی کننـده  عالی و ادرار آور بسـیار 

خـوب اسـت. این سـبزی معطـر و البته پرطرفـدار، عملکرد 
کلیـه هـا را تحریک مـی  کند و نقش مهمی در دفع سـموم 
بـدن دارد. بـه غذاهـای تان مثل سـاالدها، پاسـتاها، سـوپ 
و غیـره جعفـری اضافـه کنیـد. اگـر یـک دوره  سـم زدایـی 

جـدی را شـروع کرده ایـد آب جعفـری فوق العاده اسـت.
چغندر قند

چغنـدر قنـد نیـز جـز مـواد غذایـی سـم زدا محسـوب 
می شـود. در واقـع چغندر قنـد حاوی »متیونین« اسـت که 
بـه رفع مـواد زائـد بدن کمـک می کنـد. »بتانیـن« موجود 
در آن باعـث می شـود که اسـیدهای چرب موجـود در کبد 
زودتـر تجزیـه شـوند. اگـر یـک دوره سـم زدایـی در پیش 
گرفته ایـد چغنـدر قنـد را بـه صورت خـام بـا آب لیموترش 

و ورقه هـای نـازک پیـاز میـل کنید.
ترب سیاه

تـرب سـیاه ایـن خاصیـت را دارد که کبد و کیسـه صفرا 
را تمیـز کنـد بـرای همیـن می توانـد مـواد زایـد و سـمی 
موجـود در بـدن را دفـع می  کند. بـرای اسـتفاده از خواص 
ایـن مـاده ی غذایـی آن را رنـده کـرده و به سـاالدهای تان 
اضافـه کنیـد. همچنیـن مـی توانیـد آب ترب را کشـیده و 

ماننـد آب میـوه مصـرف کنید. 

لیموترش
لیموتـرش خواص زیادی دارد و دسـتگاه گوارش را تمیز 
مـی کنـد. عالوه بـر ایـن لیموتـرش ادرار آور اسـت و برای 
همیـن کلیه هـا را فعـال تـر کـرده و بـه این ترتیب سـموم 
و مـواد زایـد بـدن را دفـع مـی کنـد. اگـر قصـد دارید یک 
دوره ی سـم زدایـی را در پیـش بگیریـد بایـد بدانیـد کـه 
هیـچ چیـز ماننـد آب لیموتـرش موثـر نخواهـد بـود. برای 
ایـن منظـور آب لیموتـرش را صبح هـا زمانـی کـه ناشـتا 

بنوشید. هسـتید 
سیب

سـیب حـاوی فیبـر موثـری بـه نـام پکتین اسـت که به 
مـواد سـنگین و زایـد مـی چسـبد و حـذف آن ها را آسـان 
مـی کنـد. عـالوه بـر ایـن، پکتیـن در فعالیت هـای زیـاد 
شـرکت دارد مثـل دفع مدفـوع از روده هـا و بهبود عملکرد 
دسـتگاه گـوارش. پـس تـا مـی توانیـد سـیب نـوش جـان 
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وقتـی یـک گاز بـه یک تکـه پیتـزای پپرونـی میزنید 
دسـتگاه گوارش شـما شـروع بـه کار کرده و بـرای هضم 
غـذا اسـید معـده ترشـح مـی کنـد. در خیلـی از افـراد 
دریچـه معیـوب مـری باعـث ورود ایـن اسـیدها به مری 
و شـروع احسـاس سـوزش در قفسـه سـینه می شـود. 

دالیل سوزش معده
زمانیکـه شـما تیکـه پیتـزای پپرونـی را قـورت مـی 
دهیـد، ایـن تکـه از طریـق مـری وارد معـده مـی شـود، 
حلقـه ای از ماهیچـه کـه اسـفنکتر تحتانـی مـری نـام 
دارد، بـاز مـی شـود تا غـذای شـما وارد معده شـود. بعد 
ایـن دریچـه باید دوباره بسـته شـود تا نگذارد که اسـید 
وارد مـری شـود، امـا در بعضـی از افـراد اسـفنکتر بیـن 
معـده و مـری بخوبـی عمـل نمی کنـد و باعث می شـود 
کـه اسـید از معـده به مـری نشـت کند و باعث سـوزش 
و ناراحتـی شـده کـه بـه آن رفالکـس اسـید معـده هـم 

گویند. مـی 
نشانه های سوزش معده یا رفالکس اسید معده

احسـاس دردی آزار دهنـده در وسـط قفسـه سـینه 
نشـانه بـارز سـوزش معـده یـا رفالکـس اسـت. رفالکس 
عمومـا بعـد از صـرف غذا رخ مـی دهد و ممکن اسـت تا 
چنـد سـاعت ادامه داشـته باشـد. بعضی وقت هـا ممکن 
اسـت کـه درد بعـد از خـم شـدن یـا دراز کشـیدن بدتر 
هم شـود. از سـایر نشـانه های آن احسـاس مایعی ترش 
مـزه در دهـان، مشـکل در بلعیـدن، و یا احسـاس اینکه 
غـذا در قفسـه سـینه شـما گیرکـرده اسـت. سـرفه های 
مزمـن و یـا حمـالت آسـم نیز ممکن اسـت بـا رفالکس 

همراه شـود.
چه کسانی در خطر رفالکس هستند

هرکسـی ممکن اسـت دچار رفالکس شـود اما شـیوه 
هـای خـاص زندگـی مـی توانـد بـر عملکـرد اسـفنکتر 
مـری و یـا میزانـی کـه معـده اسـید ترشـح مـی کنـد 
تاثیـر بگـذارد. افـرادی که اضافـه وزن دارنـد، وعده های 
غذایـی حجیـم می خورنـد، لباس های تنگ می پوشـند 
یـا سـیگار می کشـند بیشـتر در معـرض خطر هسـتند.

آیا گرد )GERD( و رفالکس یکی هستند؟
سـوزش معـده معمـوال تاثیـر شـدیدی بـر سـالمتی 
و  اگـر شـدید، همیشـگی  حـال  ایـن  بـا  نـدارد،  شـما 
طوالنـی باشـد مـی توانـد عوارضـی داشـته باشـد.  اگـر 
شـما دوبار یا بیشـتر رفالکس یا سـوزش معـده در طول 
هفته داشـته باشـید یا سـوزش معده شـما شـدید اسـت 
شـما بیمـاری بنـام گـرد )بیمـاری رفالکـس معـده بـه 
مـری( داریـد و باید به پزشـک تان مراجعـه کنید. بدون 
درمـان گـرد مزمـن باعث زخـم و التهاب می شـود. گرد 
همچنیـن مـی توانـد باعـث تغییر در سـلول هـای مری 

شـود کـه خطـر سـرطان مـری را افزایـش مـی دهد.

رفالکـس معـده در هنگام خـواب می توانـد خطرناک 
باشـد چـون کـه در هنـگام خـواب و حالـت دارزکـش 
اسـید بیشـتری در مـری می مانـد و همچنیـن هنگامی 
کـه مـا خوابیم میـزان کمتری بـزاق خنثی کننده اسـید 
قـورت مـی دهیـد و ایـن باعـث مـی شـود کـه رفالکس 

هنـگام خـواب آسـیب بیشـتری وارد کند. 
درمان خانگی رفالکس معده و پیشگیری از 

سوزش معده
شـما مـی توانید سـوزش معتدل معـده را بـا راه های 
سـاده ای همچـون خوردن غـذا در وعده هـای کوچکتر، 
خـوردن شـام حداقل سـه تا چهار سـاعت قبـل از خواب 
و خـودداری از خـوردن تنقـالت قبـل از خـواب از ابتـال 
بـه رفالکـس جلوگیـری کنیـد، چراکـه وجـود غـذا در 
معـده زمانـی کـه دراز کشـیده ایـد مـی توانـد منجر به 
رفالکـس شـود. بعضـی از غذاهـا با آوردن اسـید بیشـتر 
بـه معـده و یـا شـل کـردن اسـفنکتر مـری مـی تواننـد 
شـما را در معـرض خطـر ریفالکـس قـرار دهنـد، پـس 

از ایـن نـوع غذاهـا دوری کنیـد. ایـن غذاهـا بسـته بـه 
بـدن شـما متفـاوت انـد، بعضـی از افـراد ممکـن اسـت 
بـا دوری از گوجـه فرنگـی، سـیر، پیـاز، شـکالت، قـرص 
نعنـاع، غذاهـای چـرب و مرکبـات از جملـه پرتقـال و 
گریـپ فـروت میـزان ابتال بـه رفالکس را کاهـش دهند. 
اگـر شـما متوجه شـدید که غذاهـای تند باعث سـوزش 
معـده شـما می شـوند و به ایـن غذاها عالقـه دارید الزم 
نیسـت آنهـا را کامـال از رژیـم غذایـی خود حـذف کنید 
کافـی اسـت کـه ایـن نـوع غذاهـا را بـا فلفـل کمتـری 
میـل کنیـد. نوشـیدنی هـای خاصـی مانند قهـوه، چای، 
نوشـابه، آب گوجـه و آب پرتقـال باعـث رفالکـس مـی 
شـوند. البتـه تازمانـی کـه ایـن نوشـیدنی ها بـه تنهایی 
باعـث سـوزش معده شـما نشـده انـد الزم نیسـت که از 

کنید. دوری  آنهـا 
تغییر برنامه ورزشی

ورزش مـی توانـد باعـث افزایش فشـار داخل شـکمی 
را  بـه ریفالکـس  ابتـال  ایـن موضـوع خطـر  شـود کـه 

افزایـش مـی دهـد. بعضـی از انـواع ورزش مـی توانـد با 
تغییـر مسـیر طبیعـی حرکـت غـذا در بدن باعـث ایجاد 
سـوزش معـده شـوند. بعنـوان مثـال مـی تـوان یـوگا 

معکـوس را از ایـن نـوع نامیـد.
هنگام خواب سر خود را باالتر بگذارید

در صورتیکـه شـما هنـگام خـواب دچـار رفالکس می 
شـوید در زیـر پایـه هـای باالیـی تخـت خود چنـد آجر 
بگذاریـد تا قسـمت باالیی حداقـل 15 سـانت باالتر قرار 
گیـرد. بـا ایـن کار شـما مـی توانیـد از ترشـح اسـید از 
معـده بـه مـری جلوگیـری کنید.یکـی دیگـر از راه های 
جلوگیـری از سـوزش معـده پوشـیدن لباس های گشـاد 
اسـت کـه از فشـار اضافـی بـه شـکم و درنتیجـه معـده 

جلوگیـری مـی کند.
سوزش معده هنگام بارداری

شـدید  رفالکـس  از  بـاردار  زنـان  نصـف  از  بیشـتر 
بخصوص در سـه ماهه دوم و سـوم شـکایت دارند. تغییر 
سـطح هورمـون هـا و فشـار بیشـتر در معـده در هنـگام 
بـارداری باعـث افزایش خطـر ریفالکس و سـوزش معده 
هسـتند. درصورتـی کـه زنـان بـاردار بـا مـوارد درمانـی 
بـاال نتوانسـتند سـوزش معـده خـود را درمـان کنند می 
بایسـتی بـرای دریافـت هرنـوع درمـان به پزشـک شـان 

کنند. مراجعـه 
داروهای درمان سوزش معده

گاه  بـه  گاه  رفالکـس  درمـان  بـرای  اسـیدها:  آنتـی 
مـی تـوان از آنتـی اسـیدهای مایـع کـه سـریع هـم اثـر 
مـی کننـد اسـتفاده کـرد، ایـن داروهـا همانطـور کـه از 
نـام شـان پیداسـت اسـید معـده را خنثـی مـی کننـد و 
باعـث آسـودگی موقـت می شـوند. البتـه موقع اسـتفاده 
از آنهـا حتمـا به دسـتورالعمل شـان توجه کنیـد چراکه 
اسـتفاده بیـش از حـد از آنهـا مـی توانـد باعـث خطرات 

شـود. جدی 
مسـدود کننـده هـای: H2  ایـن داروها میـزان تولید 
اسـید معـده را کاهـش مـی دهنـد و درصورتـی کـه نیم 
سـاعت قبـل از صـرف غـذا میل شـود مـی توانـد کمک 

موثـری در جلوگیـری از رفالکس باشـد.
مسـدود کننـده هـای اسـید)مهارکننده هـای پروتون 
پمـپ(: ایـن نـوع داروهـا هـم کارشـان کاهـش تولیـد 
اسـید اسـت بـا ایـن تفـاوت کـه تاثیرشـان بیشـتر از از 

مسـدودکننده هـای H2 مـی باشـد.
ازچه دارویی برای درمان سوزش معده 

استفاده کنیم؟
شـدت  جملـه  از  مختلفـی  عوامـل  زمینـه  ایـن  در 
سـوزش معـده، مـدت آن، دفعـات تکـرار و … نقـش 
دارنـد. بهتریـن راه بـرای حصـول اطمینـان از بهتریـن 

دارو مراجعـه و مشـورت بـا پزشـک تـان مـی باشـد.

بدن را با سبزی سم زدایی کنید

سوزش معده یا رفالکس 
 عطیه بهره بر

توصیه
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اولین نشست تخصصی سرپرست 
جدید معادن زغالسنگ کرمان با 

مدیران ستادی

بـه گـزارش روابـط عمومـی صنـدوق بازنشسـتگی 
اولیـن نشسـت تخصصـی سرپرسـت جدیـد  فـوالد، 
معـادن زغالسـنگ کرمـان با مدیـران سـتادی برگزار 
طبـع  نیـک  باقـر  مهنـدس  نشسـت  ایـن  در  شـد. 
معاونـت برنامـه ریـزی، توسـعه و نظـارت بر شـرکت 
هـا صنـدوق بازنشسـتگی فوالد  و سرپرسـت شـرکت 
خرسـندی  ابـراز  ضمـن  کرمـان  زغالسـنگ  معـادن 
و خوشـحالی از حضـورش در کرمـان بعنـوان وطـن 
نجیـب،  هـای  انسـان  را  کرمـان  مردمـان  خـودش 

مهمـان دوسـت و فعـال دانسـت. 
وی ضمـن اشـاره بـه این نکتـه که مدیران اسـتان 
خواسـتار  دارنـد  را  مهمـی  کار  هـر  انجـام  توانایـی 
همدلـی و هـم زبانـی پرسـنل و مدیـران زغالسـنگ 
عالیـه صنـدوق  اهـداف  پیشـبرد  کرمـان در جهـت 

بازنشسـتگی فـوالد شـد.
افـراد  سـوم  یـک  بـه  قریـب  شـد:  یـادآور  وی   
مسـتمری بگیر تحت پوشـش صندوق از همشـهریان 
کرمانـی هسـتند کـه ایـن خـود عاملـی بـرای تالش 
بیشـتر مدیـران شـرکت زغالسـنگ کرمـان خواهـد 
بـود در ادامـه مهنـدس نیـک طبـع طـی اشـاره بـه 
سیاسـتگذاری جدیـد در صنـدوق و تاکیـد ریاسـت 
محتـرم هیئـت مدیـره و قائـم مقـام صنـدوق دکتـر 
احمـد زاده اصـل در خصـوص بحـث  هـم افزایـی، 
چابـک سـازی امـور اجرایـی و اسـتفاده از توانمنـدی 
نیروهـای متخصـص و کارآمـد بومـی و منطقـه ای 
در شـرکت زغالسـنگ بـه ایـن نکتـه اشـاره نمـود و 
گفـت: مـا تـالش مـی کنیـم کـه بـا همدلـی و وفاق 
ضمـن حفـظ و صیانـت از داراییهـای بلقـوه موجود و 
در اختیـار، بـا مدیریتی صحیـح آن را بلفعـل نماییم، 
هـدف نهایـی چیـزی جـز رضـای خداونـد متعـال و 

تـالش بـرای آسـایش مـردم نبایـد باشـد.
در ایـن دیـدار که همه ی مدیران سـتادی شـرکت 
زغالسـنگ  کرمـان حضـور داشـتند  مهنـدس نیـک 
طبـع از زحمـات مدیـر عامـل سـابق شـرکت جنـاب 

آقـای مهنـدس معصومـی قدردانـی و تشـکر نمود. 
وی در ادامـه جلسـه ضمـن اشـاره بـه اصـل مهـم 
ایمنـی و نجات در معادن، از مدیران خواسـتار اهمیت 
ویـژه  بـه این اصل اساسـی در بهره بـرداری و فعالیت 
در  معـادن  شـدند و متذکـر شـد کـه هر نـوع هزینه 
ای در قبـال جـان و یـا حتـی صدمـه دیـدن انسـان، 
قابـل قیمـت گـذاری نیسـت و خواسـتار اسـتاندارد 
سـازی ایـن امر و  امـر ایمنی معادن شـدند همچنین 
در ایـن جلسـه تمامـی مدیـران ضمـن معرفـی خـود 
از بعـد سـوابق کاری و تحصیلـی گزارشـی از فعالیـت 

هـای شـش ماهه خـود ارائـه نمودند.
 در پایـان مهنـدس نیـک طبـع ضمـن ، تاکیـد بر 
تدویـن گزارشـهای شـناخت بـر همیـن اسـاس ارائـه 
برنامـه های عملیاتـی جهت اداره بهینه شـرکت های 
تحـت پوشـش بـه عنـوان راهنمـا  آرزوی موفقیـت 
بـرای تمامـی مدیـران و پرسـنل  را نموده وخواسـتار 
تالش مضاعف در را رسـیدن به اهداف واالی شـرکت 

. شد

باالخـره پـس از حـدود دو مـاه بحـث و 
کشـمکش بـر سـر توافـق هسـته ای ایـران 
در کنگـره آمریـکا، امـروز و بـا حمایـت سـه 
سـناتور دیگـر از توافـق هسـته ای، تعـداد 
حامیـان ایـن توافـق بـه عـدد 41 رسـید. به 
ایـن ترتیب، دموکـرات ها اکنون مـی توانند 
بـا اسـتفاده از امتیـاز اطالـه بررسـی، اجـازه 

طـرح قطعنامـه مخالفـت بـا توافـق هسـته 
ای را بـه جمهـوری خواهـان ندهنـد. چهـل 
و یکمیـن سـناتور هـم حمایـت خـود را از 
توافـق هسـته ای اعـالم کردباالخـره پـس از 
حـدود دو مـاه بحـث و کشـمکش بـر سـر 
توافـق هسـته ای ایـران در کنگـره آمریـکا، 
امـروز و بـا حمایـت سـه سـناتور دیگـر از 

توافـق هسـته ای، تعـداد حامیان ایـن توافق 
به عدد 41 رسـید. به ایـن ترتیب، دموکرات 
هـا اکنـون مـی تواننـد بـا اسـتفاده از امتیاز 
قطعنامـه  طـرح  اجـازه  بررسـی،  اطالـه 
مخالفـت بـا توافق هسـته ای را به جمهوری 

خواهـان ندهنـد. 
سـاعات  طـی  »تابنـاک«،  گـزارش  بـه 
گذشـته سـه سـناتور دیگـر هـم بـه جمـع 
حامیـان برنامه جامع اقدام مشـترک هسـته 
ای )برجـام( اضافـه شـدند و به ایـن ترتیب، 
بـاراک اوبامـا، رئیس جمهور آمریکا توانسـت 
بـه عدد طالیـی 41 دسـت پیدا کنـد که به 
معنـای امـکان جلوگیـری از طـرح قطعنامه 
صحـن  در  ای  هسـته  توافـق  بـا  مخالفـت 
سـنای آمریکاسـت. امـروز سـناتور »گـری 
پیتـرز« از میشـیگان، »ریچـارد بلومنتـال« 

از  وایـدن«  »رون  و  کنتیکـت  ایالـت  از 
اورگان اعـالم کردنـد کـه در رأی گیـری در 
 12 مذاکـرات  حاصـل  بـه  کنگـره،  صحـن 
سـاله ایـران و 1+5، »آری« خواهنـد گفـت. 
بـه ایـن ترتیـب، اکنـون امـکان اسـتفاده از 
امتیـاز »فیلیباسـتر« یا اطاله دادرسـی برای 

حامیـان توافـق فراهـم شـده اسـت. 
خـاص  قانونـی  رونـد  یـک  فیلیباسـتر 
کنگـره آمریـکا اسـت که بـر مبنـای آن، اگر 
سـناتور یـا نماینـده ای مخالـف رأی گیـری 
در خصـوص یـک مطلـب باشـد، بـه جایگاه 
مـی رود و تا پایان وقت مقرر جلسـه صحبت 
می کنـد و چـون کسـی اجـازه قانونـی قطع 
کالم وی را نـدارد، عمـاًل رأی گیـری نـاکام 
داخلـی  نامـه  آییـن  مبنـای  بـر  می مانـد. 
سـنا، اگـر بیـش از 60 قانون گـذار، مخالـف 

باشـند،  اعضـا  از  یکـی  ادامـه صحبت هـای 
از نظـر قانونـی می تـوان جلـوی فیلیباسـتر 
را گرفـت و رأی گیـری کـرد؛ ولـی حـاال که 
نفـر چهـل و یـک ام از توافق حمایـت کرده، 
شـمار مخالفـان فیلی باسـتر به 59 رسـیده 
در  توافـق  حامیـان  تعـداد  رسـیدن  اسـت. 
سـنا بـه عـدد 41 را می تـوان یـک پیروزی 
بـرای دولـت اوبامـا دانسـت که طـی دو ماه 
اخیـر به شـدت تـالش داشـت سـناتورهای 
بیشـتری را بـه حمایـت از توافق هسـته ای 

نماید. متقاعـد 
 اکنـون دموکـرات هـا می تواننـد به کلی 
جلـوی طـرح قطعنامـه مخالفـت بـا توافـق 
هسـته ای را در سـنا بگیرنـد و اوبامـا نیازی 
بـه اسـتفاده از حـق وتـوی خـود در مقابـل 

ایـن قطعنامـه نخواهد داشـت.

با اعالم حمایت چهل و یکمین سناتور از توافق هسته ای؛

اوباما در مقابل جمهوری خواهان مخالف توافق پیروز شد

خبر

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی کرمان در جمع مدیران کل اقتصاد و دارایی منطقه پنج کشور خبر داد:

کاهش 2.6 درصدی معوقات بانکی در کرمان
 اطالع رسانی

و  هـا  چالـش  »بررسـی  محوریـت  بـا  همایشـی 
مشـکالت حـوزه نظـارت مالـی« در کرمان برگزار شـد. 
در ایـن همایـش حمیـد شیخ اسـدی در جمـع مدیران 
کل اقتصـاد و دارایـی منطقه پنج کشـور اظهار داشـت: 
در سـال گذشـته شـاهد کاهـش 2.6 درصـدی میـزان 

معوقـات بانکـی اسـتان کرمـان بودیـم.
. مدیـرکل امـور اقتصـادی و دارایـی اسـتان کرمـان 
بـا اشـاره به  تولیـد ناخالـص داخلی اسـتان کرمان 22 
هـزار و 892 میلیـارد تومـان در سـال 91 بـوده اسـت 
گفـت: ایـن رقم در سـال گذشـته بـه بیـش از 25 هزار 
میلیـارد تومـان رسـیده و ایـن اسـتان اقتصـاد خـود را 
متکـی بـه کشـاورزی و صنعت و معدن مـی  داند. وی با 
اشـاره بـه اینکه مثلث توسـعه در اسـتان کرمـان تعامل 
خوبـی میـان دولـت، مجلس و بخـش خصوصـی ایجاد 
کـرده اسـت، گفـت: بیـش از 75 هـزار میلیـارد تومـان 
تفاهـم نامـه سـرمایه گذاری منعقـد و حـدود 6 هـزار 
و 500 میلیـارد تومـان از آنهـا تـا پایـان سـال گذشـته 

محقق شـده اسـت.
سـرمایه گذاری،  مزاحـم  قوانیـن  اصـالح  همچنیـن 
هم افزایـی و تکریـم سـرمایه گذاران بـه دنبـال اصـالح 
قوانیـن مزاحم سـرمایه گذاری در مثلث توسـعه صورت 

اسـت.  گرفته 
شیخ اسـدی بـا اشـاره بـه 170 پسـت سـازمانی در 
اداره کل امـور اقتصـادی و دارایی اسـتان کرمان عنوان 

کـرد: تـراز اقتصادی اسـتان کرمان مثبت اعالم شـده و 
رشـد 13 درصـدی را در پیش بینـی درآمدهای عمومی 
اسـتان کرمان نسـبت به سـال گذشـته شـاهد بوده ایم.

کل درآمدهـای امسـال بـا 20 درصد افزایش نسـبت به 
مدت مشـابه در سـال گذشـته یک هزار و 700 میلیارد 

تومان اسـت.

حـوزه  در  الکترونیکـی  سـامانه  راه انـدازی  از  وی 
نظـارت مالـی خبـر داد و گفـت: از ایـن طریق در سـال 
گذشـته 55 فقـره صورتحسـاب اعتبـارات هزینـه ای و 
124 صورتحسـاب اعتبـارات تملک دارایی وصول شـده 

ست.  ا
مدیـرکل امـور اقتصـادی و دارایـی اسـتان کرمان با 
اشـاره بـه کاهـش 2.6 درصدی میـزان معوقـات بانکی 
اسـتان کرمان در سـال گذشـته عنوان کـرد: میزان کل 

مانـده سـپرده بانک هـای دولتـی اسـتان در سـال 93 
بیـش از 127 هـزار میلیـارد تومان بوده کـه 20 درصد 
نسـبت بـه سـال قبـل از آن افزایـش یافتـه اسـت. وی 
همچنیـن از اعطای تسـهیالتی بانکی در اسـتان کرمان 
سـخن گفت و اظهار داشـت: این رقم در سـال گذشـته 

بیـش از 133 هـزار میلیـارد تومان بوده اسـت.

250 عضو هیئت مدیره مافیایی در کشور
 وجود دارد

در ادامـه ایـن همایش نماینـده مردم کرمـان و راور در 
مجلس شـورای اسـالمی گفـت: 250 عضو هیئـت مدیره 
مافیایـی در کشـور وجـود دارد کـه سـاالنه 21 میلیـارد 
تومـان فقـط حق حضـور و پـاداش بابت کار انجام نشـده 
مـی گیرنـد. محمدرضا پورابراهیمـی در جمع مدیران کل 
اقتصـاد و دارایی منطقه پنج کشـور اظهار داشـت: تبعات 

ناشـی از عـدم انضباط مالـی در کشـور را تحریم ها و عدم 
برنامـه ریـزی بودجه سـاالنه رقـم زد.در قانـون رفع موانع 
تولیـد بـه دولـت تکلیـف کرده ایـم تـا آخریـن وضعیـت 

بدهی هـای خـود را اعـالم کند. 
پورابراهیمـی بـا اشـاره بـه اینکـه دولـت امـروزه 500 
هـزار میلیـارد تومـان بدهـی  دارد، گفـت: یکـی از ایـن 

بدهی هـا تنهـا 100 هـزار میلیـارد تومـان بـه سـازمان 
تامیـن اجتماعی اسـت کـه با واگـذاری برخی شـرکت ها 
سـعی در جبران این بدهی داشته اسـت. وی ادامه داد: در 
نظـام بانکی کشـور نیز دولت بدهکارترین اسـت که با 90 
هـزار میلیـارد تومان بدهی در صـدر بدهکاران قـرار دارد. 
نماینـده مـردم کرمان و راور در مجلس شـورای اسـالمی 
تصریـح کـرد: در سـاختار جدیـد تامین مالی کشـور ابتدا 
دولـت بایـد بدهی هـای خـود را تعییـن تکلیـف کنـد و 
بدهی هـای  بازپس دهـی  بـرای  مالیاتـی  تقاطـع  برخـی 

دولـت در آیین نامه هـای اجرایـی دیـده شـده اسـت.
 وی بـا ابـراز نگرانـی از تمدیـد بدهی هـای دولـت در 
ظرفیـت اوراق مشـارکت گفـت: اینکـه در موعـد تمدیـد 
اصـل و سـود بدهـی دولـت آن را بـه مرحله بعـد موکول 
می کنـد و هـر بـار به آن افـزوده می شـود بـه نگرانی های 
تاکیـد کـرد: در سررسـید  پورابراهیمـی  مـا می افزایـد. 
جمـع تعهـدات دولت بـه دسـتگاه های اجرایـی اطالعات 
شـفاف اقتصـادی وجود ندارد و این موضـوع الزمه رویکرد 
حسـابداری تعهدی اسـت.  وی یادآور شـد: در قانونی که 
از سـال گذشـته مصوب شـد، تمـام بنگاه هـای اقتصادی 
کشـور فـارغ از اینکه مالکیت برعهده چه کسـی اسـت به 
افشـای اطالعـات اقتصادی خود ملزم شـدند، این موضوع 
سـبب انقـالب در اقتصـاد کشـور می شـود. پورابراهیمـی 
امـکان  قانـون  ایـن  بـا  متذکـر شـد:  اسـالمی  شـورای 
شناسـایی میـزان اقتصـاد کشـور بـرای پیشـبرد اهـداف 

اقتصـادی فراهـم می شـود.  وی افـزود: قصـد داشـتیم تا 
پایه هـای جدیـدی از اقتصـاد را در کشـور پایه ریزی کنیم 
کـه بـا عقب نشـینی دولـت و برخـی وزرا مواجه شـدیم. 
پورابراهیمـی در مـورد معافیت هـای مالـی در کشـور 
هـم گفـت: طبق قانـون بخش کشـاورزی و صـادرات از 

پرداخـت مالیـات در کشـور معـاف هسـتند.

آگهی فقدان سندمالکیت
آقـای رضـا رنجبـر فرزنـد روح اهلل بـا تقدیـم یک بـرگ استشـهادیه مصدق به شـرح وارده به شـماره 
9204- 94/6/14 اعـالم نمـوده اسـت کـه سـند مالکیت 12 سـهم از 96 سـهم ششـدانگ پـالک..... 
فرعـی از 2982 اصلـی واقـع در بخـش 29 کرمـان صفحه /صفحـات 109 دفتر جلد 124 ذیـل ثبت 23059 
بـه نـام رضـا رنجبـر صـادر گردیـده اسـت و به شـماره چاپـی 394657 الـف85 تسـلیم گردیده اسـت و برابر 
خالصـه سـند شـماره..... دفتـر خانـه...... بـه .... فرزنـد.... انتقال یافته اسـت و بر طبـق گواهی دفتـر امالک در 
رهـن/ بازداشـت بـه علـت جابجایـی مفقـود گردیـده اسـت و تقاضـای صدور سـند مالکیـت نموده اسـت لذا 
طبـق تبصـره یـک الحاقـی بـه مـاده 120 آییـن نامـه ثبت مراتـب در یـک نوبت آگهی می شـود تـا هر کس 
مدعـی انجـام معاملـه بـا وجود سـند مالکیت نزد خود باشـد از تاریخ انتشـار آگهـی ظرف مـدت ده روز واهی 
خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم نمـوده و رسـید دریافـت دارد واال پـس از انقضـای مهلـت قانونی و عـدم وصول 

واخواهـی وفـق مقـررات اقدام خواهد شـد.
محمد امیری خواه- رئیس اداره ثبت و اسناد و امالک شهرستان بم
م الف 58

آگهی فقدان سند مالکیت
حسـب درخواسـت وارده بـه شـماره 94/3013/و-94/6/17 آقای هادی تویسـرکانی مالک ششـدانگ 
پـالک شـماره 1689 فرعـی از 1893- اصلـی واقـع در راور شـهرک یـاس بخـش 18 کرمـان دارای 
سـند مالکیـت بـه شـماره سـریال چاپی 998119 سـری ج سـال 91 که سـند مالکیـت آن ذیل ثبت 
10863 صفحـه 331 دفتـر 62 صـادر و تسـلیم گردیـده ضمـن تسـلیم دو بـرگ استشـهادیه محلـی مدعـی 
اسـت کـه سـند مالکیـت مزبـور به علـت جابجایـی منـزل مفقود و درخواسـت سـند مالکیـت المثنـی نموده 
اسـت، لـذا باسـتناد مـاده 120 آئیـن نامـه اصالحـی قانـون ثبـت مراتب یـک نوبت آگهـی می شـود چنانچه 
کسـی مدعـی انجـام معاملـه نسـبت بـه ملـک فـوق الذکـر یـا وجـود سـند مالکیت نـزد خـود می باشـد می 
توانـد ظـرف مـدت 10 روز پـس از انتشـار آگهـی بـه اداره ثبت اسـناد و امـالک راور مراجعه و اعتـراض خود 
را ضمـن ارائـه اصـل سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه تسـلیم نمایـد واال پـس از مهلت مذکـور سـند مالکیت 

المثنـی صـادر و تسـلیم خواهد شـد.
تاریخ انتشار: 1394/6/18

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان راور- محمود مهدی زاده
م الف 206

آگهی فقدان سند مالکیت
حسـب درخواسـت وارده به شـماره 94/3013/و-94/6/17 آقای حسـین حسـن زاده خوشـابی مالک 
ششـدانگ پـالک شـماره 1688 فرعـی از 1893- اصلی واقع در راور شـهرک یاس بخـش 18 کرمان 
دارای سـند مالکیـت بـه شـماره سـریال چاپـی 333333 سـری ب سـال 91 کـه سـند مالکیـت آن 

ذیـل ثبـت 10862 صفحـه 328 دفتـر 62 صـادر و تسـلیم گردیده ضمن تسـلیم دو برگ استشـهادیه محلی 
مدعـی اسـت کـه سـند مالکیـت مزبـور به علـت جابجایـی منزل مفقـود و درخواسـت سـند مالکیـت المثنی 
نمـوده اسـت، لـذا باسـتناد مـاده 120 آئیـن نامـه اصالحـی قانـون ثبـت مراتـب یـک نوبـت آگهی می شـود 
چنانچـه کسـی مدعـی انجـام معاملـه نسـبت به ملـک فوق الذکـر یا وجود سـند مالکیـت نزد خود می باشـد 
مـی توانـد ظـرف مـدت 10 روز پـس از انتشـار آگهـی بـه اداره ثبت اسـناد و امـالک راور مراجعـه و اعتراض 
خـود را ضمـن ارائـه اصل سـند مالکیت یا سـند معامله تسـلیم نماید واال پـس از مهلت مذکور سـند مالکیت 

المثنـی صادر و تسـلیم خواهد شـد.
تاریخ انتشار: 1394/6/18

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان راور- محمود مهدی زاده
م الف 207

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 139460319007009865هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبت ملـک کرمـان تصرفات 
مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقای حسـین مومـن آبادی فرزند قنبر بشـماره شناسـنامه 109 صـادره از بم در 
ششـدانگ یـک باب سـاختمان بـه مسـاحت 187/50 مترمربع که مـوازی 32/37مترمربع از ششـدانگ عرصه 
مـورد تقاضـا متعلـق بوقـف و در اجـاره نامبـرده قـرار دارد تحـت پـالک 4170 فرعـی از 10 اصلـی واقـع در 
بخـش 4 کرمـان بـه آدرس کرمـان بلـوار جمهوری اسـالمی- محمداباد- انتهـای کمیل 32 خریـداری ازمحل 
مالکیـت آقـای حسـن ذهـاب ناظـوری محرز گردیده اسـت. لذا بـه منظور اطالع عمـوم مراتـب در دو نوبت به 
فاصلـه 15 روز آگهـی مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی 
داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولین آگهـی به مدت دو مـاه اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم 
و پـس از اخـذ رسـید ظـرف مـدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتـراض دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی 
تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبق مقررات سـند 

مالکیـت صادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/6/4                        تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/6/18          

کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان کرمان- امین رضا قوام 
م الف 2265                  

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 139460319007006366هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتـی حوزه ثبـت ملک کرمـان تصرفات 

مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای حمیـد بهبـودی نـژاد فرزنـد علی بشـماره شناسـنامه 1041 صـادره از 
بافـت در ششـدانگ یـک بـاب سـاختمان بـه مسـاحت 322/22 مترمربـع کـه مـوازی 26/85 مترمربـع از 
ششـدانگ عرصـه مـورد تقاضا متعلـق بوقف و در اجاره نامبـرده قرار دارد تحت پـالک 175 فرعی از 2785 
اصلـی واقـع در بخـش 3 کرمـان بـه آدرس کرمـان شـرف ابـاد بلـوار قائـم کوچـه 21 خریـداری از محـل 
مالکیـت آقایـان محمـد و حسـن ایرانمنـش محـرز گردیده اسـت. لـذا به منظور اطـالع عمـوم مراتب در دو 
نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی مـی شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیـت متقاضی 
اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهی به مـدت دو مـاه اعتراض خـود را به این 
اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض دادخواسـت خـود را به 
مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صورت انقضـای مدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض طبق 

مقـررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/6/4

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/6/18          
کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان کرمان- امین رضا قوام   
م الف 2229                          

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 139460319007006454هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتـی حوزه ثبـت ملک کرمـان تصرفات 
مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای حمیـد بهبـودی نـژاد فرزنـد علی بشـماره شناسـنامه 1041 صـادره از 
بافـت در ششـدانگ یـک بـاب سـاختمان بـه مسـاحت 647/45مترمربـع کـه مـوازی 53/95 مترمربـع از 
ششـدانگ عرصـه مـورد تقاضـا متعلـق بوقـف و در اجـاره نامبـرده قـرار دارد تحـت پـالک 176 فرعـی از 
2785 اصلـی واقـع در بخـش 3 کرمـان بـه آدرس کرمـان شـرف ابـاد بلـوار قائـم کوچـه 21 خریـداری از 
محـل مالکیـت آقایـان محمـد و حسـن ایرانمنـش محرز گردیده اسـت. لـذا به منظـور اطالع عمـوم مراتب 
در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت به صـدور سـند مالکیت 
متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولین آگهی بـه مدت دو ماه اعتـراض خود را 
بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظرف مدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض دادخواسـت خود 
را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض 

طبـق مقـررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/6/4

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/6/18          
کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان کرمان- امین رضا قوام 
م الف 2231         

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 139460319007013125 هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبت ملـک کرمـان تصرفات 
مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای رمضان نقیبی جوشـانی فرزند حسـین بشـماره شناسـنامه 276 صادره از 
گلبـاف در ششـدانگ یک باب سـاختمان به مسـاحت 444/72مترمربـع تحت پـالک 13915 فرعی از 3968 
اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 885 فرعـی از 3968 اصلی واقـع در بخش 2 کرمان بـه آدرس کرمان 
خیابـان سـرباز کوچـه 62 سـمت چپ خریـداری از محل مالکیـت آقای اصغر اشـرف گنجویی محـرز گردیده 
اسـت. لـذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی مـی شـود در صورتـی که 
اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولین 
آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید ظـرف مدت یـک ماه از 
تاریـخ تسـلیم اعتـراض دادخواسـت خـود را به مراجع قضایـی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت در صـورت انقضای 

مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتراض طبـق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/6/4                    تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/6/18    

کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان کرمان- امین رضا قوام  
م الف 2261                             

 
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 139460319007010356 هیـات دوم موضوع قانون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حـوزه ثبت ملک کرمـان تصرفـات مالکانه 
بالمعـارض متقاضـی آقـای محمدرضـا زارع زاده فرزنـد حسـن بشـماره شناسـنامه 280 صـادره از کرمـان در 
ششـدانگ یـک بـاب سـاختمان مشـتمل بـر طبقـه فوقانـی بـه مسـاحت 369/25 مترمربـع تحت پـالک 90 
فرعـی از 8 اصلـی واقـع در بخـش 4 کرمـان بـه آدرس کرمان بلوار کشـاورز- کشـاورز 1- سـمت چپ- قطعه 
8 خریـداری از محـل مالکیـت آقـای هاشـم پـور الـه وردی محـرز گردیده اسـت. لذا بـه منظور اطـالع عموم 
مراتـب در دو نوبـت بـه فاصله 15 روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت 
متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولین آگهـی به مـدت دو ماه اعتـراض خود را 
بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظرف مـدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض دادخواسـت خود را 
بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نمایند. بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض طبق 

مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/6/4                    تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/6/18    

کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان کرمان- امین رضا قوام   
م الف 2242                
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در حالـی کـه تیـم فوتبال مس کرمـان در هفتـه ی پنجم 
رقابت های لیگ دسـته اول کشـور روز پنجشـنبه میزبان تیم 
ایرانجـوان بوشـهر اسـت، امـا بـا خبری که از سـوی سـازمان 
لیـگ فوتبال ایران اعالم شـد، برگـزاری این بـازی در هاله ای 

از ابهام قـرار گرفت.
گفتـه می شـود چهـار تیـم دسـته اولـی بـه دلیـل عـدم 
پرداخـت بدهـی هـای معوقـه خـود حـق حضـور در هفتـه 
پنجـم بـازی هـای لیـگ یـک را نخواهنـد داشـت. غالمرضـا 
بهـروان، رئیـس کمیتـه مسـابقات در ایـن بـاره گفـت: پـاس 
همـدان، نسـاجی مازندران،ایرانجـوان بوشـهر و  آلومینیـوم 
هرمـزگان طبـق تعهداتـی کـه داده بودنـد قـرار شـد 4 هفته 
بـازی کننـد و در خالل 4 هفته بدهی خـود را بپردازند. طبق 
اسـتعالم گرفته شـده از کمیتـه انضباطی فدراسـیون فوتبال، 
تیـم هـای فوق هیـچ گونه اقدامـی در این زمینه انجـام نداده 
انـد و ایـن تیـم ها تا این هفته برای تسـویه بدهـی های خود 
فرصـت دارنـد. در غیـر این صـورت در هفته پنجـم و با توجه 
بـه رای و دسـتور صـادره اجـازه بـازی در لیگ یـک را ندارند 
و مسـابقات هفتـه پنجـم آنـان لغـو خواهـد شـد.  ایرانجـوان 
بوشـهر ایـن روزهـا از نظـر مالـی در مضیقه اسـت. بـه حدی 
کـه تـوان خریـد البسـه بـرای بازیکنـان تیمـش را نـدارد. در 

همیـن ارتباط جعفـر پورکبگانی اظهار می کند: از مسـئوالن 
اسـتداعا دارم اجـازه ندهند ایران جوان به سرنوشـت شـاهین 
دچار شـود. شـاهین و ایران جوان شناسـنامه فوتبال بوشـهر 
بودنـد و هسـتند و حیـف اسـت که ریشـه فوتبال بوشـهر به 

دلیل بـی پولی بسـوزد. 
پول خرید البسه نداریم

هفتـه قبل برای سـفر بـه بندرعباس پول نداشـتیم ولی با 
کمـک مالـی دوسـتداران تیـم و با اتوبـوس راهـی بندرعباس 
شـدیم تـا برابـر آلومینیـوم بـازی کنیـم. بـرای خرید البسـه 
مشـکل داشـتیم امـا با کمـک یاوران همیشـگی ایـران جوان 

بـرای بازیکنان البسـه مناسـب خریدیم.
پول سفر به اردبیل را نداریم

بـرای رفتـن بـه اردبیـل پـول تهیـه بلیـط هواپیمـا و پول 
بـرای هتـل نداریم و بـه همین دلیل شـاید به اردبیـل برویم.

مشـکالت مالـی هنـوز بـر طـرف نشـده اسـت. تمـام زندگی 
خدومـان را بـرای ایـران جـوان گذاشـتیم. از همـه دوسـتان 
قـرض گرفتیـم تـا ایـران جوان سـرپا بمانـد. دوسـتان کمک 
کردنـد ولـی بـرای زنـده مانـدن ایـران جـوان الزم اسـت تـا 

حمایـت هـای مالـی بهتـری انجام شـود.
حـدود یـک ماه و نیم پیـش خدمت آقای دکتـر الریجانی 

؛ ریاسـت مجلس رسـیده و از ایشـان خواسـتم برای کمک به 
ایـران جـوان مسـاعدت کنند. آقـای الریجانی قول مسـاعدت 
دادنـد و بـه وزارت نفـت نوشـتند تـا پـارس جنوبـی از تیـم 
حمایـت کنـد. ولی تـا امـروز هیچ خبری نشـده و نمـی دانم 

آیـا وزارت نفـت دسـتور اقدام به پـارس جنوبـی داده یا نداده 
است.

بـا ایـن تفاسـیر آیا ایرانجـوان بوشـهر به بازی بـا مس می 
رسد؟

ایرانجوان به بازی مس نمی رسد
خبر

ورزش

کفاشـیان رئیس فدراسـیون فوتبال ظاهرا در ماههای 
آخـر دوره دوم ریاسـتش، دیگر ناز کسـی را نمی خرد.

تـا چند سـال پیـش او روی حفـظ تمـام نیروهایش 
اصـرار داشـت. حتـی اگـر تمـام مسـئوالن و رسـانه ها 
بسـیج می شـدند تـا او یک نفـر را کنار بگـذارد، رئیس 
مـی ایسـتاد و مقاومـت می کـرد ولی حاال کفاشـیان به 
طور کامل عوض شـده اسـت. تازه ترین اقدام کفاشـیان 
موافقـت سـریع با اسـتعفای محمـدزاده رئیـس کمیته 
اخـالق بـوده اسـت. ماجرا از این قرار اسـت کـه پس از 
متـن اینسـتاگرامی خانبان آنالیزور تیم ملـی علیه وزیر 
ورزش، کمیتـه اخـالق او را از دو جلسـه همراهـی تیـم 
ملـی محروم کـرد. اما با وجـود چنین رایـی ای خانبان 
در بـازی گـوام روی نیمکـت ایـران نشسـت. همچنیـن 
پـس از آنکـه محمـدزاده گفـت اشـکان دژاگه و سـردار 
آزمـون بایـد بـرای ادای توضیحات به کمیتـه انضباطی 
برونـد، کفاشـیان گفت نباید چنین موضوعی رسـانه ای 
مـی شـد. همیـن دو اتفـاق کافـی بود تـا محمـدزاده با 
ناراحتـی بـه علـی کفاشـیان زنـگ بزنـد و بـه او بگوید 
کـه آنها مسـتقل هسـتند. در ایـن تمـاس تلفنی رئیس 
فدراسـیون فوتبـال رو بـه رئیـس کمیتـه اخـالق گفت 
کـه ایـن کمیتـه نمـی توانـد دربـاره تیـم ملـی تصمیم 
گیـری کنـد کـه محمـدزاده گفت: »اگـر اینطور باشـد 
و رای مـا اجـرا نشـود، بنـده ترجیـح مـی دهم اسـتعفا 
دهـم.« کفاشـیان هـم در همیـن لحظـه گفـت: »پـس 
اسـتعفایتان را بنویسـید و برویـد!« این رفتار کفاشـیان 

تـازه بـود. البتـه در ایـن ماههـا انتقادهـای زیـادی بـه 
کمیتـه اخـالق وارد بود. کفاشـیان هم گویـا تحت تاثیر 
همیـن انتقادهـا بـا کنـاره گیـری محمـدزاده راحت تر 

موافقـت کرد.
کمیتـه ای که می توانسـت حتی کفاشـیان را محروم 

کنـد امـا فقط بـه خالکوبی و مو گیـر می داد!
ایـن  ریاسـت  از  محمـدزاده  گیـری  کنـاره  از  پـس 
کمیتـه، آبانـگاه دبیـر آن هـم اسـتعفا داد. او در این باره 
مـی گویـد: »خانبان آنالیـزور تیم ملی را محـروم کردیم 
ولـی پـس از جلسـه ای کـه آقـای کـروش و پیروانـی با 
کفاشـیان برگـزار کردنـد، قرار شـد محرومیـت او لحاظ 
نشـود. دربـاره دژاگـه و سـردار آزمـون هـم دیدیـد کـه 
آقـای کفاشـیان چـه گفتند. کمیتـه اخالق یـک کمیته 
مسـتقل اسـت و فرامـوش نکنید کمیته اخـالق فیفا بود 
کـه بـن همـام را محـروم کرد. مـا حتی مـی توانیم علی 
کفاشـیان رئیس فدراسـیون فوتبال را هـم محروم کنیم. 
ولـی چـون اسـتقالل کاری نبـود، کناره گیـری کردیم.« 
البتـه کمیتـه اخـالق فیفا بـه مراتب عملکـردی بهتر 
و پررنـگ تـر در فوتبـال دارد. در همه جـای دنیا کارگرد 
کمیتـه ای بـا ایـن ماهیـت، مبـارزه بـا فسـاد و تبانـی 
اسـت ولـی در ایـران مهمتریـن وظیفـه کمیتـه اخالق، 
رسـیدگی بـه وضعیـت مـو و خالکـوی بازیکنـان اسـت. 
همیـن انتقادهـا و فشـارها گویـا در موافقت کفاشـیان با 
کنـاره گیـری اعضـای اصلی کمیتـه اخالق بسـیار موثر 

اسـت. بوده 

بیـت اله عباسـپور قهرمان پـرورش اندام ایـران که به 
عنـوان شناسـنامه بیـن المللـي ورزش ایران هـم معرفي 
مـي شـود، چنـدي پیـش بـه دلیل بیمـاري واسـکولیت 
درگذشـت. خانـواده ایـن قهرمان پس از ایـن اتفاق اعالم 
داشـتند کـه دنیـس جیمز بدنسـاز و مربـي آمریکایي به 
دلیـل مکمـل هایـي کـه در اختیـار عباسـپور قـرار داده 

مقصـر مرگ او در 36 سالگیسـت. 
امـا دنیـس جیمـز به شـدت ایـن موضـوع را تکذیب 
مـي کنـد و مـي گویـد حتا یـک نخود هـم به عباسـپور 
نـداده بـا ایـن وجـود همچنـان گفتـه مـي شـود دنیس 
جیمـز کـه از سـال 2012 بـا بیت اله عباسـپور دوسـت 

بـوده عامـل بیمـاري خطرنـاک او بوده اسـت.
جیمـز در گفـت و گـوي مفصلي کـه با مشـرق انجام 
داده مـي گوید:»اولیـن بـار بیتـو را در مسـابقات فیبـو 
2012 آلمـان دیـدم. در آن سـال بـراي حضـور او در 
مسـابقات مشـکل ویـزا و بلیـت هواپیما پیش آمـده بود 
و درسـت یـک سـاعت قبـل از مسـابقه بـه محـل رقابت 
هـا رسـیده بـود. این اولیـن تجربه رقابت بیتـو در کالس 
حرفه اي بود. خاطرم هسـت بعد از دور صبح مسـابقه با 
هـم حـرف زدیم و من بـه او گفتم که بـدن خیلي خوب 
و بـا اسـتعدادي دارد.در همـان نـگاه اول چیـزي کـه در 
بیتـو توجـه مرا به خـود جلب کرد اسـتعداد فـوق العاده 
اي داشـت بـود. بدنـش فرم زیبایي داشـت و خـودش را 

روي سـکو خوب نشـون مـي داد.
پیـش از فـوت بیتـو، دنیـس جیمـز سـتاره آمریکایی 

پـرورش انـدام جهـان، بـه جمـع آوری کمک مالـی برای 
تأمیـن هزینه هـای درمـان بیمـاری بیـت اهلل عباسـپور 

پرداخت.
دنیـس جیمـز، کارزاری اینترنتی با هـدف جمع آوری 
صدهـزار دالر تشـکیل داد کـه چنـد هـزار دالر تأمیـن 

. شد
جیمـز در معرفـی کمپیـن خـود نوشـت: بیتـو بدون 
هیـچ کمکـی در بیمارسـتان اسـت و حتـی دولـت هـم 
کمکـی نکـرده. هرچـه داشته اسـت را فروخته تا بخشـی 

از هزینه هـا را تأمیـن کنـد.
او از ورزشـکاران و عالقه منـدان ایـن رشـته ورزشـی 
دعـوت بـه همـکاری کـرده و نوشته اسـت: کمـک کنید 
بیتـو روی پـای خـود بایسـتد و بـزرگ شـدن فرزندانش 

ببیند.«. را 
تهاب رگ یا واسـکولیت به گروه وسیعی از بیماریهای 
و  سـیاه رگ ها  )سـرخ رگ ها،  خونـی  رگهـای  التهابـی 
مویرگ هـا( اطالق می شـود.  گاه واسـکولیت اولیه اسـت 
کـه بیمـاری بر اسـاس درگیـری رگهای خونـی به وجود 
می آیـد و گاه التهـاب رگ بـه عنـوان یکـی از تظاهـرات 
بیمـاری دیگـری اسـت مثـاًل در لوپوس ما ممکن اسـت 

واسـکولیت داشـته باشـیم که واسـکولیت ثانویه است.
بیشـتر  واسـکولیت ها  بنـدی  طبقـه  و  نامگـذاری 
برحسـب نـوع و محـل رگ درگیـر انجـام می شـود. این 
بیماریهـا نـه واگیـردار هسـتند و نـه می تـوان مانـع از 

ایجـاد آنهـا شـد.

کسی که به اشکان و سردار آزمون گیرداد، 
این شکلی برکنار شد!

خانواده بیتو: 

دنیس جیمز مسئول مرگ وی است

افقی
1-موثـر و علـت - دیـن برتـر - برآمدگـی و تـورم عضوی از 

بـدن در اثـر بیمـاری، جراحت یـا کوفتگی
2-گریـه و شـیون - نمایندگـی حقوقـی - میـو ه ای که در 

شـیره شـکر پخته شـده باشد
3-حاجـت و ضـرورت - بنـدری در اوکرایـن - وسـیله بازی 

تنیس
4-بـزر گتریـن سـامانه ای کـه تاکنـون بـه دسـت انسـان 
طّراحـی، مهندسـی و اجـرا شـده اسـت - سـفیده تخم مرغ

5-خاک گور - از کشورهای صنعتی اروپا
6-پیامبران - برداشت محصول - روشنایی ماه

7-از آثار دیدنی و تاریخی استان فارس - قانون مغولی
8-سـوره زنـان - پایـان بازی شـطرنج - به خاک سـپردن - 

سـازمان آزادی بخش فلسطین
9-ثروتمند - طبیعیدان و محقق در تاریخ طبیعی

10-مقابل درآمد - شـهری در اسـتان اردبیل - سـوره قلب 
قـرآن کریم

11-خرده فلز - خالص و بی غل و غش
12-پایتخت چاد - معادل فارسی مونیتور

13-آهسـته و آرام - صنـدوق نگهـداری یـخ و خوراکـی - 
س مکنا

14-پایـگاه اینترنتـی - دختـر کـوروش کبیـر - بیمـاری 
خطرنـاک قـرن حاضـر

15-تنگـه و کانـال - خـوراک ماشـین - برنـام هـای بـرای 
رسـیدن بـه هدف

عمودی
1-از شرکتهای خودروسازی - پر و سرشار - فرمان توقف

2-مرکز استان مازندران - ناموزون - کاست صوتی
3-خارج - از وسایل گرمازا - گرسنه

4 -اثری از آرتور شنیتسلر - رو ی هم ریخته
5-دسته دسته - جسمي مخروطي شکل

6-پیش بها - وسیله ای در حمام - چهار دندان نیش
7-نشانه رضایت است - کنایه از مسخره کردن

8-هـر طبقـه از دیـوار ِگلـی - هنر انگلیسـی - گمراهی - از 
باز یهـای دونفره

9-کشوری در آمریکای مرکزی - فراموشکار
10-دردمند - واحد شمارش شتر - استان همسایه تهران

11-باالی خانه - واحد پول نیجریه
12-فرمـودن و بازداشـتن - از شـهرهای اسـتان گیـالن که 

دارای لقـب پایتخـت گردشـگری جهان اسـالم اسـت
13-مسلک و آرمان - بنیان نهادن - دارای شوق و عالقه

14-کنایـه از بـی دوام و نامطمئـن - بنیـادی و اصولـی - 
حرکـت دورانـی

15-پارچـه بـراق - سـخنان دروغ گفتـن - عبـادت مـاه 
رمضـان مبـارک 
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خبر آخر

سرپرست شهرداری در واکنش به خود سوزی یک کارگر در مقابل شهرداری:

از این کارگر شکایت
می کنیم

ایـن  مقابـل  کرمـان  شـهرداری  سـابق  کارگـران  از  یکـی 
سـازمان خودسـوزی کرد. به گـزارش پیام ما یکـی از کارگران 
سـابق فضای سـبز که به صورت شـرکتی با شـهرداری کرمان 
همـکاری داشـت، ظهـر دیـروز در مقابـل شـهرداری کرمـان 
اقـدام بـه خـود سـوزی کـرد. ایـن حریـق بـا کمـک مـردم و 
اورژانـس خامـوش و فـرد مصـدوم جهـت مراقبت هـای ویژه و 

درمـان هـای الزم بـه بیمارسـتان منتقل شـد.
 علـت و انگیـزه ایـن خودسـوزی هنـوز مشـخص نشـده 
اسـت. گفتنـی اسـت شـرکتی کـه بـا شـهرداری کرمـان کار 
مـی کـرد، در تاریـخ 6 مهر 1393 بـا این فرد قطـع همکاری 

بود. کـرده 
از کارگری که خودسوزی کرد شکایت می کنیم

سرپرسـت شـهرداری کرمـان در رابطـه بـا حادثـه پیـش 
آمـده مقابـل شـهرداری بـه »پیام مـا« گفـت: این فـرد کارگر 
شـهرداری نبـوده و قبـال بـا یکـی از شـرکت هـای وابسـته به 

شـهرداری همـکاری مـی کـرده اسـت.
علـی بابایـی افـزود: این فـرد سـال 91 بدلیل اعتیـاد و یک 
سـری تخلفـات از یـک شـرکت می رود و سـال 92 بـه یکی از 
شـرکت هایـی که بـا شـهرداری همـکاری می کنـد اضافه می 
شـود و مهـر 93 هـم تـرک کار مـی کنـد و هیچ گونـه ارتباط 
کاری بـا مجموعـه شـهرداری کرمـان نداشـته و نـدارد. وی در 
پاسـخ بـه این سـوال کـه پس چـرا این فـرد مقابل شـهرداری 
اقـدام بـه خودسـوزی کـرد اظهـار داشـت: ایـن موضـوع برای 
مـن هـم سـوال اسـت. امـا یـا ایـن فـرد جنـون داشـته، یـا از 
طـرف کسـی تحریـک شـده اسـت کـه بـا خودسـوزی مقابـل 

شـهرداری بـه درخواسـت کاری که داشـته برسـد.
سرپرسـت شـهرداری کرمـان بـا اشـاره بـه اینکـه ایـن فرد 
معتـاد بـوده تاکیـد کرد کـه این کارگـر هیچ ارتبـاط مالی هم  

با شـهرداری کرمان نداشـته اسـت.
بابایـی در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه آیـا شـهرداری کرمان 
پیگیـر وضعیـت سـالمتی ایـن فـرد خواهد بـود با خیـر گفت: 
ایـن وظیفـه مـا نیسـت و بـه بهزیسـتی مربـوط اسـت و به ما 
مربـوط نیسـت. وی در پایـان گفـت: قصـد داریـم از ایـن فـرد 

بدلیـل تشـویش اذهـان عمومـی شـکایت کنیم.

آخر
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کارتون: بزرگمهر حسین پور/چیزنا

آنچه البته به جایی نرسد...

ایسناگراممناسبت

درگذشت جالل آل احمد
18 شـهریور مـاه سـالگرد درگذشـت جـالل آل احمد اسـت. او نویسـنده و 
مترجم ایرانی و همسـر سـیمین دانشـور بود. وی اصالتاً اهل شهرستان طالقان 
و روسـتای تات زبـان اورازان بـود. وی در 18 شـهریور 1348 در سـن چهـل و 
پنج سـالگی در اسـالم گیالن درگذشـت. در سال 1387 نخسـتین دوره جایزه 
ادبـی جـالل آل احمـد برگزار شـد. در دوره نخسـت ایـن جایزه هیـچ اثری به 
عنـوان برگزیـده معرفی نشـد. این جایـزه با 110 سـکه تمام بهـار آزادی برای 

برگزیـدگان، احتمـاالً گرانتریـن جایزه ادبی ایران محسـوب می شـود.

نیکـی کریمـی در اینسـتاگرامش نوشـت: بـا نویسـنده دوسـت 
داشـتني ارهـان پامـوک ، برنـده نوبـل ادبیـات ... جالـب اینـه کـه 
جدیـدا خوانـدن مـوزه معصومیـت رو تمـام کـرده بـودم ...بهتریـن 
بخـش شـرکت در یـک جشـنواره بین المللي معاشـرت بـا ادم هایي 

اسـت کـه دوستشـون داري

8
خبر آخر

هفته نامه »تجارت شرقی« مجوز 
انتشار گرفت

 هفتـه نامـه »تجـارت شـرقی« بـه صاحـب امتیـازی و مدیر 
مسـئولی آنیتـا امیرتیمـوری در آخریـن جلسـه هیـات نظارت 
بـر مطبوعـات مجـوز انتشـار بـا گسـتره منقطـه ای )کرمـان، 

هرمـزگان، سیسـتان و بلوچسـتان( دریافـت کـرد.
 مدیـر مسـئول ایـن هفته نامه آنیتـا امیرتیمـوری از روزنامه 
نگاران با سـابقه اسـتان اسـت. وی فعالیت های خود را از سـال 
1377 بـا نشـریات محلـی و سراسـری آغاز کـرد و در طول این 
سـالها سـردبیری چنـد نشـریه محلـی و هفته نامه سراسـری و 
همچنیـن دبیـر تحریریـه ای »سـخن روز« را برعهـده داشـته 

است. 
امیرتیمـوری دربـاره هفتـه نامـه »تجـارت شـرقی« به خبر 
آنالیـن گفـت: قصد داریم نشـریه کامـاًل تولیـدی و منطقه ای 
بـه معنـای واقعـی کلمـه منتشـر کنیـم بـه همیـن جهـت در 
حـال رایزنـی بـرای راه انـدازی دفتـر در هرمزگان و سیسـتان 
هسـتیم و امیدواریـم ایـن هفتـه نامـه بتوانـد به عنـوان اولین 
هفتـه نامـه اقتصـادی منطقـه ای نقـش خـود را در گسـترش 
و توسـعه تجـارت در منطقـه جنـوب و جنـوب شـرقی کرمان 

کند.  ایفـا 
وی اظهـار امیـدواری کـرد ایـن نشـریه در 16 صفحـه تمام 

رنگـی در نیمـه دوم مهرماه منتشـر شـود.

 شـورا در پیـچ انتخـاب شـهردار گیـر کرده 
اسـت. رایزنـی هـا ادامه داشـت که عمـر دوره 
پیـش  هفتـه  از  سـرآمد.  بـه  شـورا  ریاسـت 
برخـی گزینـه هـای احتمالـی بـرای در اختیار 
گرفتـن سکانشـهرداری انصـراف خـود را اعالم 
کردند.ایرانمنـش و مشـرفی از اعضای شـورا با 
اعـالم موضع در رسـانه هـا از پذیرفتن سـمت 
شـهرداری پـا پـس کشـدیدند. حاال شـورا باید 
شـهردارش را از بیـرون خانـه شـهر انتخـاب 

کنـد. آنهـا گزینـه ای در داخـل ندارنـد.
از سـوی دیگـر بـه نظـر می رسـد شـطرنج 
انتخـاب شـهردار بـرای 2 سـال باقی مانـده از 
عمـر ایـن دوره وارد مراحـل نفـس گیـر خـود 

است.  شـده 
الهـی  اگـر سـیف  و  امـا  بـا  رفتـن  از  بعـد 
شـوراییان عمـال قعلـه بـازی خـود را از دسـت 
دادنـد. انتقـاد ها از تغییرات در بافت شـهری و 
تعـدد پـل هـای روگـذر خصوصا موضـوع مهم 
وضعیت آینده میدان ازادی باعث شـده رسـانه 
هـا بـه نمایندگـی از افـکار عمومـی ، تصمیـم 
گیـران شـهری را بـه بـاد انتقـاد بگیرند.حجم 
انتقـادات و شـاید آینـده مبهـم پـروژه هـای 
شـهر کرمـان کـه نـاف آنهـا بـه اسـتانداری و 
حمایتـش دوختـه شـده باعـث شـد ، از جهاد 
نصـر هـم خبر برسـد مهندس کارنمـا و قنبری 
ریـس هیـات مدیـره و مدیرعامـل جهـاد نصـر 
هـم عطـای شـهرداری را بـه لقایش ببخشـند. 
امـا این تمـام دشـواری های سـاکنین خانه 
شـهر نیسـت . آنها بایـد ریس شـورا را انتخاب 
شـورای  اصولگـرای  ریـس  مویـدی  کننـد. 
چهـارم یقینـا گزینـه اصلـی تصدی این پسـت 
اسـت . ارزشـی های بیرون شـورا انتظـار دارند 
میـان  در  را  اکثریـت  کـه  نمایندگانشـان  تـا 
اعضـای شـورا فعلـی بـه خـود اختصـاص داده 

انـد ریـس را از میـان چهـره هـای اصولگرایان 
انتخـاب کننـد. از ریاسـت شـورا کـه بگـذرد 
تـه دلشـان بـرای شـهردار را هـم اصولگـرا می 
خواهنـد. ولی برخـی اختالف ها میـان اعضای 
اصولگـرای شـورا کار را بـرای مویـدی دشـوار 
کـرده اسـت. حـاال رایزنـی هـا بـرای ریاسـت 
شـورا بـه نقطـه جـوش رسـیده اسـت. اصالح 
طلبـان بـا محوریـت مشـرفی طنـاب ریاسـت 
اینبـار هـم  بـه سـمت خـود مـی کشـند.  را 
کاندیـدای اصـالح طلبـان برای ریاسـت شـورا 
مهنـدس مشـرفی اسـت . اصولگرایـان امـا بـه 
پشـتوانه تعدادشـان در شـورا کـه اکثریـت را 
تشـکیل می دهند ، خیالشـان آسـوده تر است 
. ولـی گاهـی خبر یک جلسـه شـرایط را تغییر 
مـی دهـد. شـوراییان بـه بهانه هـای مختلف با 
هـم دیـدار مـی کنند.اصالح طلبـان در آخرین 
دورهمـی خـود در چتـرود ایرانمنـش اصولگرا 
را دعـوت کـرده و بـا وی به گفتگـو پرداختند. 
شـنیده مـی شـود وی رای بـه گزینـه اصـالح 
طلبـان را مشـروط به انتخاب شـهردار اصولگرا 
از سـوی اعضـای شـورای شـهر کـرده اسـت. 
امـا این بـرای مشـرفی و دوسـتانش پذیرفتنی 
نیسـت. گفتـه مـی شـود ایرانمنـش رای بـه 
ریس شـدن مشـرفی را در گرو شـهردار شـدن 
خـودش مـی پذیـرد. این در حالی سـت که در 
روزهـای گذشـته از نامـزدی شـهرداری عقـب 

نشـینی کـرده بود.
بـا شـدت  بابایـی  ایـن میـان مهنـدس  در 
هـم  را  ایـش  رسـانه  اسـت.تیم  کار  مشـغول 
حسـابی شـارژ کـرده اسـت . اخبـار کارهـای 
روزانه سرپرسـت شـهرداری کرمان ارام ارام در 
فضـای مجـازی منتشـر مـی شـود. وی که در 
گفتگـو بـا پیـام ما خـود را اماده بـرای پذیرش 
سـمت شـهرداری کرمـان اعـالم کـرد تقریبـا 

رقبـای خـود را کنـار زده اسـت . 
امـا همیشـه بـرگ  البـی هـای سیاسـیون 
هـای تـازه ای بـرای رو کـردن دارنـد. اینبـار 
مهنـدس مظفـر داوری گزینـه احتمالـی برای 
رقابـت بـا مهنـدس بابایی مطرح شـده اسـت. 
او اصولگراسـت و در دور قبـل عضـو شـورای 
شـهر کرمان بوده اسـت . بابایی هـم اکنون در 
نظـام مهندسـی سـاختمان فعالیت مـی کند و 
کمتـر در رسـانه هـا خبـری از وی منتشـر می 
شـود. داوری اصولگرای دوسـت داشـتنی ست 

کـه به همـراه دکتر شـریعت از جمله شـگفتی 
از  سـوم  دوره  شـهر  شـورای  انتخابـات  هـای 
آنهـا یـاد مـی شـود. در مـدت حضور در شـورا 
هـم موثـر ظاهـر شـد و عملکـرد قابـل قبولـی 
داشـت کـه میتوانـد درکسـوت شـهرداری بـه 
وی کمـک شـایانی بنمایـد . وی در انتخابـات 
چهارم شـورا شـرکت نکـرد و گوشـه عافیت را 
بـه میـدان رقابـت ترجیـح داد. امـا حـاال گویا 
بـه پیشـنهاد دوسـتان تصمیـم بـه بازگشـت 
بـه عرصـه سیاسـی اسـتان گرفتـه اسـت وی 
پشـتوانه سیاسـی کافـی را هـم دارد. زاهـدی 
را شـاید  در مجلـس  کرمـان  مـردم  نماینـده 
بتـوان قویتریـن حامی وی دانسـت . اما داوری 
رابطـه خوبـی بـا باهنـر را نیـز در کارنامه خود 

دارد. 
بـه نظـر می ایـد با سـیف الهـی و اسـتاندار 
هـم آبـش در یک جو برود. زیـرا وی اصولگرای 
بـدون حاشـیه ای همـواره بـوده اسـت. به این 
انتخـاب شـهردار، در سـایه وضعیـت  ترتیـب 
ریس شـورا وارد روزهای سـختی شـده اسـت. 
یـار غـار شـهردار  بابایـی سرپرسـت فعلـی و 
سـابق حـاال بـا مهنـدس داوری مهره اثـر گذار 
اصولگرایـان وارد رانـد پایانی شـده انـد. راندی 
کـه بـه نظـر میرسـد برنـده ایـن میـدان پـر 

حاشـیه را مشـخص خواهـد کـرد 
اصولگرایـی  بـه  توجـه  بـا  صـورت  هـر  در 
سـرانجام  بـه  در  میتوانـد  وی  قطعـا  داوری 
تمـام  نیمـه  و  بـزرگ  هـای  پـروژه  رسـاندن 
شـهرداری کـه در اختیـار قـرارگاه خاتـم مـی 

باشـند نقـش پـر رنـگ تـری ایفـا نمایـد
داغـی  خبرهـای  آبسـتن  آینـده  روزهـای 
حتمـا  سیاسـت  نبـرد  بود.بازیگـران  خواهـد 
ورق تـازه رو مـی کننـد. همـراه ما باشـید تا از 

آنسـوی اخبـار شـما را مطلـع کنیـم.

چه کسی شهردار کرمان خواهد شد؟

بابایی - داوری؛ راند آخر
 نکیسا خدیشی

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

www.roghanshop.ir

روغن خالص
شترمرغ

معجزه تسکین دردهای مفصلی

رفع و بازکننده چین و چروک، رفع لکه جوش و جای جوش، 

ترمیم زخم و جای زخم ، ترمیم ترک شکم و پا ،

 شفاف کننده صورت و تسکین هرگونه درد

ماسک گیاهی  سفت کننده و جوان و شاداب کننده صورت

ماسک زیبایی و لطافت دست رفع کک مک و لکه های قرمز 

دست  )100درصد گیاهی(


