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یادداشت

آگهی فراخوان ارزیابي کیفي مشاوره )نوبت اول(
شماره فراخوان94/12076/ح ق

شـركت آب و فاضـاب روسـتایی اسـتان كرمـان در نظـر دارد خریدخدمـات مشـاوره نظـارت كارگاهـي وعالیـه پروژه هـاي آب 
مجتمع هـاي روسـتایي درسـطح شهرسـتانهاي شـمالی ناحیـه الـف اسـتان كرمـان راشـركت هـاي واجدشـرایط واگـذار نمایـد.  
 http://abfar.kr.ir از متقــاضیان دعـوت بعمـل می آید در زمان تعیین شـده دراسـنادجهت اخذ اسـناد فوق بـه آدرس سـایت 
و یـا سـایت iets.mporg.ir و یـا بـادر دسـت داشـتن معرفی نامـه كتبی به آدرس شـركت آب وفاضاب روسـتایی اسـتان كرمان 

به نشـانی خیابان هزاریکشـب كوچـه شـماره 21 اداره حقوقـی وقراردادهامراجعه نمایند.
ضمنا:

-  نوع وكیفیت كاال: در اسناد ذكر گردیده است.
- مهلت دریافت اسناد:ازتاریخ اولین نشرآگهی تا تاریخ 94/7/7

- مهلت تحویل اسناد: تاپایان وقت اداري روز یکشنبه مورخ94/7/19دبیرخانه شركت آب وفاضاب روستایی استان كرمان
- زمـان بازگشـایی پـاكات: سـاعت9صبح روز سـه شـنبه مـورخ 94/7/21دفتـر مدیرعامـل شـركت آب وفاضاب روسـتایی اسـتان 

ن ما كر
توضیحات:

سایر موارد در اسناد درج گردیده است  
سامانه پیام كوتاه : 10003412473983 آماده دریافت نظرات وپیشنهادات مخاطبان می باشد.

  اداره روابط عمومی وآموزش همگانی 
    شرکت آب و فاضالب روستایی استان کرمان

ملک فروشی
300 قصب زمین، 600 متر سوله، استخر ذخیره آب

 800 هزار لیتری، 1/5 ساعت آب ده یاسایی، 400 اصله 
درخت گیاس و میوه، جاده اختصاصی و محصور

مبلغ 15/000/000/000 ریال
0 9 1 2 5 7 9 0 6 0 9

مناسب جهت تاالر یا کارخانه

 اگـر اداره و نهـادی پیـدا شـد کـه بگوید به سـلیمانی پـول دادم، مـن 10 برابـر این پـول را به آن 
اداره مـی دهم.

 مـن افتخـار می کنـم که توانسـتیم جشـنواره ای با این عظمـت برگـزار کنیم که هیـچ هزینه ای 
به اسـتان کرمان تحمیل نشـد. 

 مـا جشـنواره ای را برگـزار کردیـم کـه اسـتان را به تصویر کشـید و هیـچ هزینه ای را به اسـتان 
تحمیـل نکرد.

 مـا هیـچ وظیفه ای نداشـتیم کـه بـه ادارات بـرای حضور در ایـن جشـنواره کمک کنیـم اما این 
کار را هـم کردیـم و بیـش از 100 میلیـون تومان به ادارات اسـتان پـول دادیم.

  بـرای انجـام امـور جشـنواره شـش مـاه مرخصـی بـدون حقـوق گرفتـم و یـک ریال حقـوق یا 
پـاداش بابـت ایـن جشـنواره از کسـی دریافـت نکردم.

بردیا امیرتیموری

   صفحه  2

سلب عضویت اعضای متخلف 
شورا ظرفیت قانونی استاندار 

برای دفاع از حقوق مردم
شـورای  انتخابـات  همزمانـی 
شـهر با انتخابات حسـاس ریاست 
جمهـوری در سـال 92 باعث شـد 
نامزدهـای  و  انتخابـات  ایـن  تـا 
آن از سـوی بسـیاری از انتخـاب 
كننـدگان آن طـور كـه باید جدی 

گرفتـه نشـوند.
انفعـال اصـاح طلبـان كرمانـی و عـدم ورود چهره 
هـای شـاخص بـه ایـن انتخابـات و همچنیـن عـدم 
اسـتفاده از تابلـوی مشـخص از سـوی ایـن گـروه این 
فرصـت را بـرای افـراد بـی نام و نشـان بسـیاری فراهم 
سـاخت تـا امـکان ورود بـه شـورا علیرغـم مشـاركت 
بـاالی مـردم و جهـت گیـری آنهـا به سـود اعتـدال و 
اصاحـات را بیابنـد چهره هایـی كه برخی به واسـطه 
هزینـه هـای آنچنانـی و برخی دیگر نیز بـه دالیل غیر 
قابـل توجیـه دیگری توانسـتند به شـورا راه پیدا كنند 
ایـن اتفاقـات و همچنین عدم توجه جـدی اصولگرایان 
و اصـاح طلبـان به انتخابات شـورای شـهر باعث شـد 
آش شـله قلمکاری در شـورای شـهر شـکل بگیرد كه 

امـروز دودش بـه چشـم مـردم كرمـان برود.
عدم حضور احزاب ملی و اسـتانی و عدم شـفافیت 
آنهـا موجـب شـده افـرادی بـه شـورا راه یابنـد كه با 
كمتریـن میـزان آرا عمـا و در واقـع نتواننـد بخـش 
وسـیعی از افـکار عمومی شـهر را نمایندگی كنند هر 

چنـد كـه از نظر قانـون صاحـب این عنوان باشـند.
امـروز بـا انتشـار اخبـار مختلـف بسـیاری دریافته 
انـد كـه جـدی نگرفتـن انتخابـات شـورای شـهر می 
توانـد چه تبعاتی به همراه داشـته باشـد. بـه نظر می 
رسـد حال كه مردم شـهر كرمان در این راسـتا دچار 
خسـران هـای بسـیاری شـده انـد اسـتفاده از همـه 
ظرفیـت هـای قانونـی موجـود مـی تواند در شـرایط 

خاص راهگشـا باشـد.
خوشـبختانه در ماده 82 قانون شـوراها امکان سلب 
عضویـت اعضـای شـورا شـهر و پیشـنهاد آن توسـط 
اسـتاندار دیـده شـده اسـت و ایـن ظرفیتـی اسـت كه 
اسـتاندار می توانـد برای دفـاع از حق مردم و پیشـرفت 
پـروژه هـای شـهر بـه آن فکـر كنـد و عما اگر كسـی 
بـه خاطـر منافع شـخصی یـا دالیـل سیاسـی بخواهد 
چـوب الی چـرخ عمران شـهر بگـذارد می تـوان از آن 
اسـتفاده كند، امیدوارم اسـتاندار با تشـکیل كمیته ای 
بـرای وضـع موجـود و بررسـی عملکردهـا و شـاهدان 
عینـی در صـورت نیـاز و صاح دید چند نفر از شـورای 
شـهر كرمـان را سـلب صاحیـت كنـد اقدامـی قانونی 
كـه ظرفیت آن به درسـتی در قانون دیده شـده اسـت.

14-3114-32
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9,100,000
9,115,000
4,630,000

سکه ربع
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تندر 90

LX سمند

374,000,000
371,000,000
307,000,000

پژو 206 
پژو 405 

پژو پارس 

334,000,000
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فرداامروز

یاسر سلیمانی در گفت و گو با پیام ما به ابهامات 
جشنواره کرمان پاسخ داد

برگزاری جشنواره 
بدون یک ریال 

بودجه دولتی
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گفت و گوی ویژه

جشـنواره کرمـان بـا همـه خوبـی هـا و بـدی هایش 
برگـزار شـد. پس از جشـنواره اما شـائبه هـای زیادی 
مطرح شـد کـه یاسـر سـلیمانی 11 میلیـارد تومان به 
جیـب زد و یـا اینکه این جشـنواره جز هزینـه اضافی 
برای اسـتان، دسـتاورد دیگری نداشـت. خیلی ها می 
خواهنـد بدانند برای این جشـنواره چقدر هزینه شـد 

و از کجـا آمد؟
كل هزینـه هـای ایـن جشـنواره 2 میلیـارد تومان بـود و اصا 
هزینـه ای از بودجـه دولتـی اسـتان صـرف نشـد و مـا هیـچ 

هزینـه ای بـه كرمـان تحمیـل نکردیم.
کمـی از جزئیـات هـم بگوییـد. قطعـا کسـی اینگونه 
بـاور نمـی کنـد. خـب ایـن 2 میلیـارد تومـان از کجا 

شـد؟ تامین 
طبـق دسـتور آقای قالیباف شـهرداری های منطقـه 11 و 22 
پشـتیبان جشـنواره كرمـان شـدند كـه حـدود 250 میلیـون 
تومـان كمـک كردنـد. آن هـم نـه بـه این صـورت كه پـول را 
بـه ما بدهند. بلکه شـهرداری منطقه 11 حـدود 150 میلیون 
و شـهرداری منطقـه 22 حـدود 100 میلیـون تومـان بـه برج 
میـاد دادنـد. در مجمـوع 700 میلیـون تومـان هزینـه بـرج 
میـاد و 600 میلیـون تومـان هزینـه خوابگاه و هتل می شـد. 
حـدود 500 میلیـون تومـان هم هزینـه كارهای اجرایی شـد. 
یعنـی اقداماتـی كه از اول اسـفند 93 برای برگزاری جشـنواره 
شـروع شـد تا روزی كه جشـنواره به اتمام رسـید. برای تامین 
هزینـه هـا هـم مـا عاوه بـر ایـن كمکی كـه شـهرداری های 
مناطـق كردنـد، غرفـه هـا را به شـركت كننـدگان فروختیم و 

اسپانسـر جـذب كردیم.
دقیقا چقدر از مردم پول گرفتید؟

مـا از طریـق غرفه هایی كه به شـركت كننـدگان دادیم، 140 
میلیـون تومـان گرفتیـم كـه 10 میلیـون تومان هـم روی آن 
گذاشـتیم و بـه بـرج میاد دادیـم و البته ایـن پرداخت بخاطر 
ایـن بـود كـه مـا هفتـه فرهنگـی را بـه جشـنواره فرهنگـی و 
اقتصـادی كـرده بودیم و بـرج هزینه فضاهای اقتصـادی را كه 
طبقـه اول و دوم بـرج را شـامل مـی شـد از مـا می خواسـت.  
ببینیـد غرفـه های طبقـه اول و دوم بـرج را متـری 500 هزار 
تومـان اجـاره دادیـم كـه البته تعـدادی غرفه هم بـه بعضی از 
ادارات رایـگان داده شـد. در مجمـوع 140 میلیـون از اجـاره 
غرفـه ها بدسـت آمد كه مسـتقیما آن را به برج میـاد دادیم.
هنـوز برای مـن هزینه ها روشـن نشـده اسـت. کمی 

دقیـق تر مـی گویید؟
ببینیـد 700 میلیـون تومـان بـه بـرج دادیـم، 600 میلیـون 
تومـان هم خرج هتل و خوابگاه شـد. نزدیک بـه 500 میلیون 
تومـان هـم خرج اقدامات اجرایی جشـنواره از اسـفند تا مرداد 
شـد. ایـن را هـم بگویـم ما بـه برخـی نهادهـا بـرای برگزاری 
جشـنواره پـول دادیـم. نهادهایی كـه كرمانی بودنـد. به عنوان 
نمونـه مـا فقـط 35 میلیـون تومـان پـول بـه صدا و سـیمای 
كرمـان پرداخـت كردیم. حتـی هزینه رفت و برگشـت عوامل 
صـدا و سـیمای كرمـان را هـم مـا دادیـم. موسسـه حماسـه 
ثـاراهلل هم 30 میلیـون تومان از ما گرفت. حتـی برخی ادارات 
هـم بودنـد كه وظیفه شـان بود كارهـا را انجام دهنـد، اما پول 
پـاداش كارمندانشـان را از ما گرفتند. به ادارات ارشـاد شـمال 
و جنـوب هـر كـدام 3 میلیـون تومـان دادیم. بـه كمیته های 
مختلفـی مثل كویـر و بانوان هم پول دادیـم. فقط 80 میلیون 
تومـان هـم هزینـه اقدامات رسـانه ای كردیم. از شـبکه شـما 

گرفتـه تا رادیو جشـنواره و مسـتند جشـنواره.
خب این پول ها را از کجا تامین کردید؟

ببینیـد گفتـم كـه 140 میلیـون از غرفـه ها گرفتیـم. ما یک 
سـری اسپانسـر هم داشـتیم. موسسـه اعتباری نور و مجموعه 
مالـی گردشـگری اسپانسـرهای مـا بودنـد. موسسـه اعتباری 
نـور بـه مـا قـول داد 80 میلیـون تومـان بدهـد كـه ایـن رقم 
را پرداخـت كـرد و بـه وعـده اش عمـل كـرد. مجموعـه مالی 
گردشـگری و بانک گردشـگری كه زیرمجموعـه این مجموعه 
مالـی اسـت قـرار بـود 300 میلیـون تومـان بـه مـا بدهند كه 
فقـط 100 میلیون تومان را پرداخت كـرده اند و 200 میلیون 
تومـان باقـی مانـده را هنـوز پرداخـت نکردنـد. مـن بـه آقای 
مهـدی جهانگیـری دسترسـی نداشـتم ولـی از طریـق یکـی 
از دوسـتان قـول مسـاعد داده انـد بـزودی ایـن پـول تـا هفته 
آینـده پرداخـت شـود. البتـه مـن بایـد از آقـای جهانگیـری 
بدلیـل حمایـت هایشـان تشـکر كنـم ولـی بدلیل مشـکات 
اداری كـه در بانـک گردشـگری وجـود داشـت هنـوز پـول ما 

پرداخت نشـده اسـت
شهرداری تهران چقدر پول به شما داد؟

بـه غیـر از آن پولـی كه به بـرج میاد دادند، فقـط 10 میلیون 
تومـان پـول نقـد آن هم اوایـل كار به ما دادند. اگر كسـی ادعا 
مـی كنـد مـن بیـش از این از شـهرداری تهـران پـول گرفتم، 
بیایـد ثابـت كند. شـهرداری تهران فقط 10 میلیـون تومان به 
مـن دادنـد و بقیـه پول ها كـه حـدود 250 میلیون بـود را به 

برج میـاد دادند.
فرهنگـی  جشـنواره  هـای  هزینـه  کل  مجمـوع  در 

بـود؟ چقـدر  کرمـان  اقتصـادی 
كل هزینه ها 2 میلیارد بود.

مجموعـه هـای دولتی اسـتان کرمـان به شـما هزینه 
ای دادنـد؟ به شـما پولـی پرداخـت کردند؟

اگـر اداره و نهـادی پیدا شـد كه بگوید به سـلیمانی پول دادم، 
مـن 10 برابـر ایـن پـول را بـه آن اداره مـی دهم. ببنیـد تنها 
كمـک از نهادهـا و ادارات دولتـی كرمـان به جشـنواره كرمان 
از طـرف شـركت ملـی مـس بـود كـه 200 قـاب مسـی را به 
مـا دادنـد و ارزش هـر قـاب 70 هزارتومـان بود. ما هـم از این 
قـاب هـا بـرای تقدیر و تجلیـل از افراد اسـتفاده كردیم و هنوز 

تعـدادی از ایـن قاب هـا باقی مانـده اند.
یعنی دیگر ادارات دولتی به شما پولی ندادند؟

نه. هیچ پولی ندادند.
بابـت هزینه اسـکان و حمـل و نقل چه؟ پولی به شـما 

ندادند؟
خیـر. هیـچ پولی به ما ندادنـد. فقط روابط عمومی اسـتانداری 
كرمـان  5 میلیـون تومان برای پیامک زدن در واتسـاپ هزینه 
كـرد. ببینیـد مـن افتخار می كنم كه توانسـتیم جشـنواره ای 

بـا ایـن عظمـت برگـزار كنیـم كه هیـچ هزینـه ای به اسـتان 
كرمـان تحمیـل نشـد. مـا از ظرفیـت كرمانـی هـا در تهـران 

اسـتفاده كردیم.
یعنـی هیچ هزینـه ای از طرف نهادهـای دولتی کرمان 

؟ نشد
نـه. ببینید ما تمـام هزینه های برگزاری سـمینارها و همایش 

هـا را مـی دادیـم. از هزینه سـالن گرفته تـا پذیرایی و شـام و 
هزینـه مجـری. حاال برخی نهادها می خواسـتند در همایشـی 
كـه داشـتند مثا از كسـی تقدیر كننـد و یا هدیـه ای بدهند. 
هزینـه ایـن هدیـه را خودشـان می دادنـد كه اصا مـا در این 
میـان دخالتی نداشـتیم. امـا هزینه برگزاری همایـش و برنامه 
از سـالن گرفتـه تـا پذیرایی را ما مـی دادیم. حتـی كارگردانی 

مراسـم هـا هم بـر عهده مـا بود.
 ابتکار این جشنواره از داخل استان بود؟

نه. ببینید در طول 3 سـال گذشـته شـهرداری تهران اقدام به 
برگـزاری هفتـه هـای فرهنگی اسـتان ها مـی كرد. امـا هفته 
هـای فرهنگی دیگر اسـتان هـا در 2 هزار متر فضـا برگزار می 
شـد و جشـنواره كرمـان چـون از قالـب فرهنگی بـه فرهنگی 
و اقتصـادی رسـید در 7 هـزار متـر فضـا برگـزار شـد. ببینید 
هفتـه هـای فرهنگـی دیگر اسـتان هـا نهایتا یـک افتتاحیه و 
اختتامیـه داشـت و فوقـش یک شـب شـعری داشـتند. اما در 
جشـنواره فرهنگـی اقتصادی كرمـان 36 برنامه اجرا شـد. 15 
همایـش، 7 سـمینار و تئاتـر و برنامه موسـیقی و  14 كارگروه  

فرصـت هـای سـرمایه گـذاری. این بی سـابقه بود.
ایده این جشنواره از سوی چه کسی بود؟

ایـده از تهـران بـود. در قالـب همـان هفتـه های فرهنگـی. اما 
اینکـه ایـن هفته عاوه بـر فرهنگی بودن، اقتصادی هم باشـد 
از داخل اسـتان شـکل گرفت و در جلسـات با اسـتاندار به این 
نتیجـه رسـیدیم كه اقتصادی هم باشـد. اینجا بایـد بگویم اگر 
حمایـت آقـای رزم حسـینی نبود محتوای این جشـنواره غنی 
نمی شـد. ایشـان واقعـا كمک كردنـد. همچنین آقـای گرامی 

و ذكااسـدی هم خیلی كمـک كردند.
برگـزاری این چنین جشـنواره با اینگونـه برنامه هایی 

داشته؟ سابقه 
حـدود  10 سـال پیـش در فرهنـگ سـرای خـاوران برنامـه 
ای بـرای اسـتان هـای مختلـف برگزار شـد كه اسـتان كرمان 
حـدود 26  غرفـه داشـت. امـا نـه همایشـی در كار بـود و نـه 
كارگروهـی. ببینیـد ما برای این جشـنواره كل مسـئولین تراز 
اول اسـتان را از اصـاح طلـب تـا اصولگـرا جمع كردیـم. البته 

نمـی گویـم ما ایـن كار را كردیـم. این هنر آقای رزم حسـینی 
بـود كـه توانسـتند همه گروه هـا را جمع كننـد. بحث مهمان 
هـا و چیدمان مهمان ها بر عهده شـخص اسـتاندار بـود. البته 
مـا هم هـم فکری هایی با ایشـان مـی كردیم امـا نقش اصلی 
در ایـن رابطـه را آقـای رزم حسـینی ایفـا كردنـد. حتـی 90 
درصـد دعـوت نامه هـا را هـم ایشـان مدیریت كردنـد. در هر 
صـورت محتـوای جشـنواره فرهنگـی اقتصادی كرمان بسـیار 

غنـی بود. 
پـس ایـن اتهامات تحمیـل شـدن 17 میلیـارد تومان 
هزینه به اسـتان و یا اینکه یاسـر سـلیمانی 11 میلیارد 

تومـان به جیـب زد، از کجا شـکل گرفت؟
اول اسـفند كـه مـن كار را شـروع كـردم قصدم فقـط خدمت 
بـه اسـتان خـودم بـود. مـا جشـنواره ای را برگـزار كردیـم كه 
اسـتان را بـه تصویـر كشـید و هیـچ هزینـه ای را بـه اسـتان 
تحمیـل نکـرد. مـا هیـچ وظیفـه ای نداشـتیم كـه بـه ادارات 
بـرای حضـور در این جشـنواره كمـک كنیم اما ایـن كار را هم 
كردیـم و بیـش از 100 میلیون تومان به ادارات اسـتان كرمان 
كمـک كردیم. البتـه پیش از برگزاری جشـنواره به من گفتند 
پـس از برگـزاری آمـاده تهمـت ها بـاش. من از ایـن تهمت ها 
ناراحـت نیسـتم، ناراحتـی اصلی مـن از برخی مدیران اسـتان 
اسـت كـه می شـنیدند كـه برخـی می گوینـد سـلیمانی 13 
میلیـارد تومـان از اسـتانداری كرمـان گرفتـه و تکذیـب نمـی 
كردنـد در حالـی كـه می دانسـتند مـن قرانی از اسـتانداری و 
هیـچ اداره دیگـری نگرفتم. در همان ایام جشـنواره جلسـه ای 
برگـزار شـد كـه منتقدیـن حـرف هایشـان را بزننـد. اوال فقط 
7 نفـر در آن جلسـه حضـور پیـدا كردنـد. بعـد هـم در همان 
جلسـه مـن از آقـای كامیـاب پرسـیدم كه مـن هیـچ پولی از 
اسـتانداری گرفتـم كه آقـای كامیـاب گفتند نه هیـچ پولی را 
نگرفتـه ایـد و بیشـتر پـول دادید. اما متاسـفانه برخـی پس از 
جشـنواره گفتند سـلیمانی 11 میلیارد گرفته. هرچـه از اتمام 
جشـنواره گذشـت ایـن رقـم باالتـر رفـت و از 11 میلیـارد به 
13 و 17 میلیـارد رسـیدند و بـا ایـن وضعیـت تـا دو ماه دیگر 
مـی گویند سـلیمانی 100 میلیارد تومان از اسـتانداری گرفته 

اسـت. مـن االن نمـی توانـم یـک لبـاس خـوب بپوشـم چون 
مـی گوینـد چقدر خورده كـه لباس هایش را عـوض می كند! 
ایـن همـه تهمت زدنـد كه من پـول گرفتم در حالـی كه االن 
حـدود 170 میلیـون تومـان بدهـی از این جشـنواره برای من 

باقـی مانده اسـت.
چرا؟

چـون بانـک گردشـگری قـول داده بـود پول مـا را بدهـد و ما 
طبـق آن قـول برای برگزاری جشـنواره هزینه كردیـم. تا االن 
50 میلیـون تومـان از جیـب خـودم هزینه كردم تـا بدهی ها 
را بدهـم. فقـط 60 میلیـون تومـان قـرض كردم بـرای جبران 
بدهـی هـا. شـاید بـاور نکنیـد امـا یکـی از طلبـکاران بـه من 
پیامـک زد كـه تـو با ایـن خانـواده و فامیل چگونـه كاهبردار 

شدی. 
 فکـر مـی کنم تـا حـدی درباره مسـائل مالی شـفاف 
سـازی شـد. درباره جشـنواره هـم کمی بحـث کنیم. 
فکـر مـی کنید کـدام قسـمت جشـنواره ضعیـف تر 

؟ د بو
بـه نظـر مـن همایش شـب شـعر و اهل قلـم و رسـانه یکی از 
ضعیـف ترین همایـش ها بود كه فقط 50 تا 60 نفر در سـالن 
حضور داشـتند در حالی كه پتانسـیل بسـیار باالیی داشـت و 
مـی توانسـت چهره غنی فرهنگی اسـتان را بـه نمایش بگذارد 
كـه متاسـفانه اینگونـه نشـد. به نظـر من اگـر آقایـان به جای 
تمركـز بـر دعـوت از مسـئوالن و وزیـر، بـرای دعـوت از اهالی 
فرهنـگ كرمـان و تهـران وقـت می گذاشـتند نتیجـه بهتری 
مـی گرفتنـد. به جـز ایـن همایـش در دیگر همایـش های ما 
هـر شـب بالـغ بـر 700 نفر آمدنـد. البتـه در همایـش فرصت 
هـای سـرمایه گـذاری هم حـدود 300 نفر شـركت كردند كه 
بدلیـل تخصصـی بودن ایـن همایش طبیعی بـود. البته از نظر 

سـخنرانان همـه همایـش هـا در وضعیت قابل قبولـی بودند.
تلخ ترین خاطره شما از این جشنواره چه بود؟

خیلـی هـا مـی خواسـتند شـیطنت كننـد. یـک خاطـره می 
گویـم. یکـی از مدیران ارشـد فرهنگی به من گفـت با مدیران 
شهرسـتان هـا جلسـه دارم و تـو هـم بیـا. مـن به این جلسـه 
رفتـم و همـه مدیـران شهرسـتان آن اداره هـم بودنـد. درباره 
نحـوه اسـکان و اینکه چه تعداد هنرمند و شـاعر به جشـنواره 
بیاینـد بحث شـد. پـس از این بحث هـا، آن مدیـر گفت آقای 
اسـتاندار مـن را دبیـر جشـنواره كـرده اند. من همـان جا هاج 
و واج مانـدم. اگـر ایشـان دبیـر بـود پس مـن چکاره بـودم كه 
دربـاره نحـوه اسـکان و دیگر مسـائل بحث كردم؟ بـه هر حال 
هركـس مـی خواسـت بـرای خـودش عنوانـی بزنـد در حالی 
كـه از اسـفند مـا 250 جلسـه در اسـتان برگـزار كردیـم و به 
18 شهرسـتان رفتیـم. ایـن آقایـان آن موقـع نبودنـد امـا می 
خواسـتند كارها را به نام خود تمام كنند. مثا در دو سـه روز 
اول جشـنواره اعتراضاتـی به اسـکان و برخی مـوارد بود. برخی 

مدیرانـی كـه آقای اسـتاندار آن هـا را مامور كـرده بودندكمک 
حـال مـا باشـند و  بعد از اینکـه اوضاع خوب شـد و ثبات پیدا 
كـرد آمدنـد و گفتند اشـتباه كردیم كـه كارها را بـه یک بچه 

سـپردیم و االن مـا آمدیـم و كار را جمـع كردیم.
خـوب شـد بـه بحـث اسـکان هـم رسـیدیم. در این 

بخـش خیلـی از شـما انتقاد شـد.
مـا 150 غرفـه داشـتیم و بـرای هـر غرفـه 2 كادر اجرایـی در 
نظـر گرفتیـم. 150 مهمـان هـم در نظر گرفتیم كـه مجموعا 
مـی شـدند 450 نفـر. آن 300 نفر كادر اجرایی را قرار شـد در 
مجتمـع آدینـه كه محـل اقامت امامان جمعه اسـتان هاسـت 
اسـکان دهیـم و 150 مهمـان را در هتـل باباطاهـر. امـا مـا 
سـازمان هایـی را داشـتیم كـه بـه جـای 40 نفر، 80 نفـر را با 
خـود آوردنـد. تمـام فرمانداری هـا 2 برابر نیرو با خـود آوردند.
بـه جـای 450 نفـر، نزدیک بـه 1000 نفـر به تهـران آمدند.

خب شما چرا برخورد نکردید؟
نمی شـد. مـی گفتند سـلیمانی در تهـران همشـهری هایش 
را رهـا كـرده اسـت. ببینیـد مـا مجبور شـدیم به جـای 300 
نفـر، 500 نفـر را در آدینـه اسـکان دهیم و به جـای 150 نفر 
250 نفـر را بـه باباطاهر بفرسـتیم تا آبروی كرمـان را بخریم و 
همشـهری هایمان در تهران دچار مشـکل نشـوند. حاال شـما 
حسـاب كنیـد 450 نفـر كجـا، 800 نفـر كجـا. برخـی ادارات 
بـه بهانـه جشـنواره كرمـان، كارمندانشـان را به تهـران گردی 
آوردنـد. بـاور كنیـد برخـی مـن را تهدید مـی كردند كـه اگر 
غـذا و اسـکان بـه ما ندهـی آبرویت را مـی بریـم. آن هایی كه 
در بحـث غـذا اعتـراض دارند، ایـن را بدانند كه مـا 450 ژتون 
آمـاده كـرده بودیـم امـا در طـول جشـنواره مجبور شـدیم به 
هـزار نفـر نهـار و شـام بدهیـم. خـب مسـلما بـا ایـن وضعیت 

مشـکل پیش مـی آید.
خیلـی هـا مـی پرسـند یاسـر سـلیمانی کجـا کار 
مـی کنـد و چـه میـزان از جشـنواره حقـوق و پاداش 

دریافـت کـرده اسـت؟
مـن مـدرس دانشـگاه آزاد مركـزی و كارمنـد صدا و سـیمای 
تهـران هسـتم. برای این شـش ماه كـه درگیر جشـنواره بودم، 
شـش مـاه مرخصی بدون حقـوق گرفتم و یک ریـال حقوق یا 
پـاداش بابـت ایـن جشـنواره از كسـی دریافت نکـردم و تا این 
لحظـه بایـد بابت هزینه هـای جشـنواره 170 میلیـون تومان 
بایـد بپـردازم كه انشـااهلل بـا مسـاعدت بانک گردشـگری پول 

بـه بدهـکاران پرداخـت تا آبـروی من خریده شـود.
بخاطـر دارم که اسـتاندار کرمـان در یکـی از همایش 
هـا دربـاره شـما گفت جـوان خـوش آتیـه ای که می 
توانـد یکی از مدیران آینده اسـتان باشـد و پیشـنهاد 
راه انـدازی دبیرخانـه دائمی جشـنواره را بـه نوعی به 

شـما داد. آیـا قصدی بـرای ایـن کار دارید؟
ببینیـد مـن هـر لحظه بـرای خدمت به اسـتان خـودم و نظام 
جمهـوری اسـامی آمـاده ام. اما خیلی دلسـرد شـدم. من روز 
اول فقـط بـه ایـن نیت كـه به كرمـان خدمـت كنـم وارد كار 
ایـن جشـنواره شـدم امـا پـس از برگـزاری جشـنواره بـه این 
نتیجـه رسـیدم كـه كرمـان جایـی اسـت كـه آدم فقـط برای 
سـر زدن بـه پـدر و مـادرش بایـد به این اسـتان بیایـد. گرچه 
آنقـدر عاشـق ایـن اسـتان و مردمانش هسـتم مکه اگـر ببینم 
مـی توانـم مفیـد واقـع شـوم بـرای خدمـت بـه مـردم درنگ 
نخواهـم كـرد. ایـراد بزرگـی كـه در هـر 2 طیف اصـاح طلب 
و اصولگـرا وجـود دارد ایـن اسـت كه بـه جوانان اعتمـاد نمی 
كنند و نسـل سـوم طبـق تفکری كـه االن وجـود دارد باید به 
سـن 60 سـالگی برسـد تا نسـل دوم بـه آن اعتماد كنـد. این 
نـگاه تنـگ نظرانـه نسـل دوم اگر ادامـه پیدا كند به سیسـتم 
مدیریـت كشـور ضربـه خواهـد زد. چـرا كـه جوانـان خـوش 
آتیـه ای در كشـور وجـود دارنـد. ما ایـن جشـنواره را با كمک 
جوانـان برگـزار كردیم كه نشـان دهنده توانایی جوانان اسـت.

سخن آخر.
جا دارد از شـخص اسـتاندار كه واقعا مدیری پرتوان و تاشـگر 
و بـه جـرات مـی تـوان گفت در حـال حاضر جـزو اسـتانداران 
نمونـه كشـور هسـتند تشـکر كنـم كـه واقعـا حمایت ایشـان 
باعـث برگزاری چنین جشـنواره خوبی شـد و همچنین جناب 
آقـای ذكااسـدی و گرامـی كه زحمـت كشـیدند قدردانی كنم. 
امیـدوارم در ادامـه مسـیری كـه شـروع كردنـد موفق باشـند. 
همچنیـن جـا دارد از مسـئولین مختلـف كمیتـه هـا و عوامل 
اجرایی جشـنواره تشـکر كنم كه واقعـا فداكارانه كنـار این كار 
ایسـتادند. نمونـه اش می توانـم از آقای پورنصـاری نام ببرم كه 
بـا اینکـه مریـض بـود و هـر روز 3 سـاعت شـیمی درمانی می 
كـرد پـای كار ایسـتاد و شـب ها تا سـااعت اولیه بامـداد پیگیر 
كارهـا بـود. و یـا كمیتـه مطبوعـات محلـی مـان بـه مدیریت 
آقـای امیرتیمـوری كـه بدون گرفتـن یک ریال پول خودشـان 
و روزنامه شـان را در اختیار جشـنواره قرار دادند و بروزرسـانی 
سـایت جشـنواره را انجام می دادند كه صرفا به عشـق اسـتان 
ایـن كارهـا انجـام داد. آقـای دكتـر یـزدان پنـاه و آقـای تجلی 
هـم واقعـا در هویـت بصـری و كارگردانـی برنامـه هـا زحمات 
بسـیاری كشـیدند. تیم گردشـگری و آقای سیاوشـی واقعا در 
حوزه گردشـگری كار بسـیار ارزنده ای انجام دادند كه جا دارد 
از بچـه هـای ایـن تیم كـه بغیـر از مدیریـت كـردن برنامه ها، 
كمـک حـال مـا بودند مثـل آقـای جهانشـاهی، افضلـی، ابوذر 
سـلیمانی تشـکر كنـم. تشـکر ویـژه ای هـم از مدیـران جهـاد 
كشـاورزی آقایان موسـوی و سـعیدی می كنم. رئیس كارگروه 
تمـدن هلیـل آقای طیبـی كه علی رغـم تمام مشـکات مالی 
كـه داشـتند سـنگ تمام گذاشـتند و اقای رشـیدی مقـدم در 
كمیته كویرشناسـی زحمات زیادی را كشـیدند. همچنین باید 
از مشـاور حقوقـی جشـنواره آقـای احمـدی خواه كـه در همه 

حـوزه ها مـا را یـاری نمودند تشـکر كنم.
در پایـان از كرمانـی هایـی كـه در شـهرداری تهـران مشـغول 
هسـتند و بـه مـا كمک بسـیار ارزنـده ای كردنـد، مانند خانم 
شـایق، آقـای كریمـی پـور، آقـای اناركـی، آقـای سـاالری و 

دیگـران تشـکر ویـژه ای مـی نمایم.
همچنیـن از آقـای مهـدی جهانگیـری مدیـر عامـل گـروه 
گردشـگری و آقای حاج حسـین اسـکندری زاده بخاطر عشق 
به استانشـان آمدند و حامی مالی این جشـنواره شـدند كمال 

تشـکر و قدردانـی را دارم.

جشـنواره کرمـان از 16 تـا 23 مـرداد مـاه بـا عنـوان جشـنواره فرهنگـی اقتصـادی کرمـان در بـرج میـاد تهـران برگـزار شـد. جشـنواره ای که 
اسـتاندار کرمـان ریاسـتش را برعهـده داشـت. امـا یکـی از عوامـل اجرایی این جشـنواره یاسـر سـلیمانی، دبیر این جشـنواره بود. فـردی که می 
تـوان گفـت بـرای برگـزاری ایـن جشـنواره مـاه هـا تـاش کرد. پـس از برگزاری جشـنواره امـا شـایعات زیادی دربـاره نحوه برگـزاری ایـن رویداد 
و مسـائل مالـی جشـنواره مطـرح شـد کـه یاسـر سـلیمانی دبیر جشـنواره از هزینه هـای مصرفی 11 میلیـارد تومان بـه جیب زده اسـت و یا اینکه 
برای برگزاری جشـنواره 17 میلیارد تومان از بودجه اسـتان و بیت المال هزینه شـده اسـت. برای شـفاف شـدن ماجرا با یاسـر سـلیمانی، دبیر 
ایـن جشـنواره، مـردی کـه شـش مـاه بـرای برگـزاری ایـن جشـنواره شـب و روز نداشـت به گفـت و گو نشسـتیم. صریح و بـی پرده. گفـت و گوی 

پیـام مـا را بـا وی در ادامـه می توانیـد بخوانید:

یاسر سلیمانی در گفت و گو با پیام ما به ابهامات جشنواره کرمان پاسخ داد

برگزاری جشنواره بدون یک ریال بودجه دولتی
 بردیا امیرتیموری

برخی مدیرانی که
 آقای استاندار آن ها را 
مامور کرده بودندکمک 
حال ما باشند و بعد از 
اینکه اوضاع خوب شد 
و ثبات پیدا کرد آمدند 
و گفتند اشتباه کردیم 

که کارها را به یک 
بچه سپردیم و االن ما 

آمدیم و کار را جمع 
کردیم.

پس از برگزاری
 جشنواره به این نتیجه 
رسیدم که کرمان جایی 
است که آدم فقط برای 

سر زدن به پدر و مادرش 
باید به این استان بیاید. 

گرچه آنقدر عاشق این 
استان و مردمانش هستم 

که اگر ببینم می توانم 
مفید واقع شوم برای 

خدمت به مردم درنگ 
نخواهم کرد.

برای این شش ماه که 
درگیر جشنواره بودم، 

شش ماه مرخصی بدون 
حقوق گرفتم و یک ریال 

حقوق یا پاداش بابت 
این جشنواره از کسی 

دریافت نکردم و تا این 
لحظه باید بابت هزینه 

های جشنواره 170 
میلیون تومان
 باید بپردازم
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متوقف ساختن تولید خودرو 

داخلی امکان پذیر نیست
 عبدالمهدی یوسفی- شرکت أریا اورست ماشین

در پس تمام روزهای سـخت سـال هـای تحریم 
و تمـام مقاومـت ها و تـاش ها اكنون بـذر امیدی 
در قلـب هـای مـا جوانـه زده اسـت بـذری نوپا كه 
بـرای جوانـه زدن و شـکوفا شـدن بـه یقیـن نیـاز 
بـه درایـت و حمایـت دارد . بـی شـک ایـن امـر 
اتفـاق مباركـی اسـت امـا نبایـد فرامـوش كـرد كه 
چگونـه تمـام مشـکات را پشـت سـر گذاشـته ایم 
. محدودیـت هـا اوج خاقیـت را بدنبـال داشـت . 
همـت هـای زیـادی در جهـت توسـعه و پیشـرفت 
گماشـته شـد . گام هـای بلنـدی كـه هرگـز از یاد 
نخواهـد رفـت یکـی از همیـن همـت هـا ، فعالیت 
  CKD شـركت هـای تولیدی انواع خـودرو درقالب

در كشـورمان مـی باشـد . 
زمانـی كـه بسـیاری از نـگاه هـای شـركت های 
تولیـدی خـودرو دنیـا از مـا برداشـته شـده بـود 
امیدمـان را از دسـت ندادیـم و بـا عزمـی اسـتوار 
راه بسـته را فرامـوش و خـود راهـی نـو سـاختیم و 
اینگونـه شـد كـه ورود قطعـات خودروهـا از دیگـر 

كشـورها و تولیـد داخلـی آنـان آغـاز شـد .
 هـر چـه بـود گذشـت و اكنـون لحظـه مباركی 
اسـت امـا بیایید واقـع بینانه تـر به فرآینـد این امر 
نـگاه بیاندازیـم . بیاییم رویاپردازی را كنار گذاشـته 
و بـر طبـق منطـق آینـده را ترسـیم كنیـم . چـرا 
كـه اینگونـه اسـت كـه یقینـا موفقیـت و توسـعه و 
پیشـرفت بهتـر صـورت مـی گیـرد . شـاید نگاهـی 
جزئـی تـر بـه گذشـته و اكنون ایـن امر را تسـهیل 

 . كند 
آنچـه در حـال  و  آنچـه گذشـت  بیاییـد  پـس 
حاضـر موجـود اسـت را بررسـی و مقایسـه كنیـم 
و سـپس بـه منصـب قضـاوت بنشـینیم. بـر طبـق 
گـزارش بانـک ملـی مركـزی شـاخص نـرخ ارز در 
در  كـه  بـه شـرحی  و 94/6/10  مـورخ 93/6/10 

عکـس آمـده مـی باشـد . 

و ایـن در حالـی اسـت كـه نـرخ بودجـه ارزی 
دولت در سـال 93 در حدود 2650 دالر و در سـال 

94 در حـدود 2850 دالر مـی باشـد . 
بـه  بپرسـیم  خـود  از  عادالنـه  بیاییـد  اكنـون 

 : آیـا  مـوارد  ایـن  تمامـی  اسـتناد 
- شـاخص نـرخ ارز ایـران كاهـش چشـم گیری 

مـی یابد ؟ 
- دولـت رونـد سـاخت داخلـی را متوقـف مـی 

سـازد ؟ 
- ایـن صحیـح اسـت كـه هـزاران فـرد مشـغول 
بـکار بـه یک باره شـغل خـود را از دسـت بدهند ؟ 

خیر
- حتـی بـا وجـود نوسـانات كنونـی نـرخ دالر 
نخواهـد  پیشـین خـود  پاییـن  قیمـت  بـه  هرگـز 
رسـید . پـس هر چقـدر هم توقـف كنیـم و منتظر 
بمانیـم هرگـز فضـای سـابق تکـرار نمـی شـود . 

-  متوقـف نمـودن سـاخت داخـل آن هـم پس 
از هموارنمـودن زیرسـاخت هـا و بـه روال افتـادن 
پذیـری  امـکان  امـر  آن  وبازدهـی  تولیـد  فراینـد 
نیسـت . چه بسـا كه انـرژی و هزینه های بسـیاری 

تلـف خواهد شـد .
- درفرایند فعالیت شـركت های تولیدی سـاخت 
خـودرو داخلـی نه تنهـا كاركنان آنهـا بلکه چندین 
زیرمجموعـه دیگر نیز مشـغول بکارهسـتند . خرید 
منظـم قطعـات داخلـی ، تعمیـرات و غیـره سـهم 
بـه سـزایی از افـراد را مشـغول بکاركـرده اسـت . 
پـس اكنـون كه بخش گسـترده ای ازاشـتغال زایی 
صـورت گرفتـه اسـت توقـف ایـن امـر بزرگتریـن 

اشـتباه ممکن اسـت. 
پـس بایـد عاقانـه اندیشـید و عمـل كـرد . عزم 
ما توسـعه و پیشـرفت سـرزمین مان اسـت ، توقف 
و در جـا زدن آن هـم بـه امیـدی واهـی بـرای یک 
ایرانی شایسـته نیسـت پس بخواهیـم و آغاز كنیم.                                                                                                       

))مانا باشـید((

کاغذ اخبار

اسـامی  انقـاب  پاسـداران  سـپاه  جمهـوری  رییـس 
انقـاب و دسـتاوردهای آن دانسـت و گفـت:  را نگاهبـان 
نیروهـای مسـلح مردمی، بـر هر قدرتـی چیره خواهد شـد. 
گزیـده صحبـت هـای حسـن روحانـی در بیسـت و یکمین 
مجمـع سراسـری فرماندهـان و مسـئولین سـپاه پاسـداران 
انقـاب اسـامی را بـه نقـل از پایگاه اطاع رسـانی ریاسـت 

جمهـوري در ادامـه مـی خوانیـد:
* اگـر می خواهیـم نهادهـای مختلـف در ایفـای وظایف 
عمومـی خـود كه باالترین آنها پاسـداری از انقاب اسـامی 
اسـت موفـق باشـند نبایـد فراموش كنیـم كه عمـل به این 
وظایـف به شـکل صحیـح و موفـق، فقط و فقـط در صورتی 
ممکـن اسـت كـه همـه در كنار هـم بـوده، همـکاری كرده 
و هم افزایـی كنیـم و هیـچ كـس خـود را جـدا از دیگـران 

نپندارد.

 نمی تـوان بیـن انقـاب اسـامی و ثمـره آن كـه نظـام 
جمهـوری اسـامی اسـت فاصلـه ای قائـل شـد و چنـان كه 
امـام راحـل فرمودند »حفظ نظـام از اوجب واجبات اسـت« 
باالتریـن وظیفـه مـا حفـظ نظـام جمهوری اسـامی اسـت 

كـه از انقـاب اسـامی جدا نیسـت.
 اسـتقال كامـل بـه این معناسـت كـه در صحنـه جهانی 
بـه كرسـی  ماسـت  منافـع  و  آنچـه مصالـح  بتوانیـم  هـم 

بنشـانیم.
  انقابـی بـودن بـه ایـن معنـا نیسـت كـه ما در سـخن و 
بیـان انقابـی حرف بزنیـم اما در مقام عمـل نتوانیم چنانکه 
شایسـته اسـت از منافع ملت و كشـور دفاع كنیم. شکسـتن 
و زیـر پـا گذاشـتن تحریم هـای ظالمانـه، اقدامـی انقابـی 

است.
 امـروز در حـال برداشـتن آخریـن قدم های توافـق با دنیا 

هسـتیم و بـه حـول و قـوه الهـی تقریبـاً از تحریم هـا عبـور 
كرده ایـم. مـا تسـلیم را نپذیرفتیـم بلکـه بـه توافقـی بـرد - 

بـرد رسـیدیم كـه بـه نفع همـه جهانیان اسـت.
 همـه مـا در كنـار یکدیگـر و تحـت هدایـت مقـام معظم 

رهبـری ایـن پیـروزی را بدسـت آورده ایم
چارچـوب  در  كـه  می خواهیـم  مسـلحی  نیروهـای  مـا   
انقـاب، اسـام و خواسـت مـردم باشـد و در یـک كام در 

باشـد دینـی  مردم سـاالری  چارچـوب 

نیروهای مسلحی می خواهیم که در چارچوب
مردم ساالری دینی باشد

  رییس جمهور

از انتقادهای جوانان 
انقالبی استقبال

می کنیم
سـخنگوی دولت در نشسـت دیروز 
خود هـم اطاعاتـی دربـاره بودجه 
95 بـا نازلتریـن قیمـت نفـت ارائه 
بـرای  دولـت  تـاش  از  هـم  داد 
ثبـات نـرخ ارز سـخن گفـت و هم 
پاسـخگوی سـواالت سیاسـی بـود. 
گزیـده صحبـت هـای محمـد باقر 

نوبخـت را بـه نقـل از خبرآنایـن در ادامـه مـی خوانیـد:
  در دیـدگاه دولـت افراد تندرو كسـانی هسـتند كـه فراقانونی عمـل می كنند و ما 

از انتقادهـای جوانان انقابی اسـتقبال می كنیم.
  هرگونـه فعالیـت حزبی از سـوی مسـئولین دولتی خـاف قانون نیسـت اما آنچه 
مهـم اسـت ایـن اسـت كـه هیچ یـک از اعضـای دولت كـه در احـزاب حضـور دارند 
نبایـد از امکانـات دولتـی بـرای فعالیت هـای حزبـی اسـتفاده كننـد كه ایـن موضوع 

همـواره مـورد تأكیـد رئیس جمهور اسـت.
  دولـت اصـًا خواهـان افزایـش نـرخ ارز نیسـت و مـا به دنبـال یکسان سـازی نرخ 

هستیم. ارز 
  عقـل اقتصـادی بـه افزایـش ناگهانـی قیمـت اخیـر ارز در هفتـه گذشـته پاسـخ 

مثبـت نمی دهـد. پـس می توانـد موضوعـی كوتـاه مـدت و مقطعـی باشـد.
  حادثـه مکـه غیرعمـدی بـوده اسـت، امـا از كشـوری كـه مهمان دعـوت می كند 
توقـع داریـم در خصوص اقدامـات تأمینی اقدامات الزم را از قبـل انجام دهد، تصریح 
كـرد: دولـت این مسـأله را پیگیـری خواهد كرد و مـا معتقدیم دولت عربسـتان باید 

مسـئولیت پذیری بیشـتری نسـبت به حجاج و مهمانان خود داشـته باشـد.
  موضوع حادثه دو نوجوان ایرانی در فرودگاه مکه در دسـت جریان اسـت و دولت 
عربسـتان برخورد جدی داشـته اسـت و دستگاه قضایی عربسـتان این موضوع را رها 

نکـرده و حتی احتمال مجازات های سـنگین برای متخلفـان وجود دارد.
   دولـت در حـال حاضـر هیـچ تصمیمی برای اینکه در سـال 95 قرار باشـد قیمت 

حامل های انـرژی را افزایش دهـد، ندارد.
   تنها یک بخش از برنامه ششـم مربوط به توسـعه اقتصاد اسـت. بنابراین مسـائل 
اجتماعـی نیـز مدنظر دولت بوده اسـت، اما بـه خاطر اهمیت موضـوع اقتصادی اكثر 
سـواالت و توقعـات در حـوزه اقتصـادی متمركـز شـده اند كـه ایـن بـه معنـای عدم 

توجـه دولت بـه موضوعات دیگر نیسـت.
  30 درصـد از بودجـه سـال 95 بـه نفت وابسـته اسـت و 70درصد آن وابسـته به 

منابع غیرنفتی اسـت.
  انجـام سـفر رئیـس جمهور بـه نیویورک قطعی اسـت و درخواسـت هـای زیادی 

هم برای ماقات از سـوی سـران كشـورها ارایه شـده اسـت.
  پیش بینـی می كنیـم بـا بودجـه در نظـر گرفته شـده برای سـال 95 شـاهد 4.1 

درصد رشـد اقتصادی در كشـور باشـیم.

ساده سازی تحریم ها 
کار کسانی است که 
توانایی های ایران را 

نادیده می گیرند
در جلسـه دیـروز كمیسـیون برجام 
وزیـر  معـاون  عراقچـی  سـیدعباس 
امـور خارجـه و مذاكره كننده ارشـد 
هسـته ای، محمـد نهاوندیـان رئیس 
دفتر رئیس جمهور، حسـن قشقاوی 
معـاون كنسـولی وزارت خارجـه و مجید انصـاری معاون پارلمانی رئیـس جمهور حضور 
داشـتند. جلسـه ای كه البته با حاشـیه هایی روبرو شـد. حاشـیه ای كه به صدا و سـیما 
برمـی گشـت. عـدم ضبـط تلویزیونـی جلسـه  كمیسـیون برجام كـه با حضـور محمد 
نهاوندیـان رئیـس دفتـر رئیس جمهور و عباس عراقچی عضو ارشـد تیـم مذاكره كننده 
هسـته ای برگزار شـده بود، حسـابی خبرسـاز شـد. در این جلسـه سـیدعباس عراقچی 
معـاون وزیـر خارجه گفت: برجـام میگوید ابران تا 8سـال محدودیت هـا راقبول میکند 
و بعـداز ان برنامـه خـودش را دارد.   بـه گـزارش »انتخاب«، گزیده سـخنان عراقچی در 

كمیسـیون برجـام در زیر مـی آید:
  اعدادی كه برخی افراد از بندهای 62و63در می اورند، تردستی است.

  برجـام میگویـد ابـران تـا 8سـال محدودیـت هـا راقبـول میکنـد و بعـداز ان برنامـه 
خـودش را دارد. ایـن برنامـه را ایـران خودش تعییـن میکند.دكتر صالحـی گفتند ایران 

برنامه15سـاله ارائـه خواهد داد.
  در سـال سـیزدهم به 192هزارسـو خواهیم رسـید.هیچ محدودیتی برای برنامه ایران 

وجود ندارد.میزان سـال برنامه خودمـان را خودمان تعیین میکنیم.
  سـازمان انرژی هسـته ای برنامه 15سـاله را مینویسـد.این برنامه بین همه كشـورها 

و اژانس ارائه میشـود
  مـا امـروز از شـما تشـکر میکنیـم. زمان تصویـب پروتـکل الحاقی در مجلـس ایران 

متناظـر بـا لغـو تحریم هـا در كنگره تنظیم شـده اسـت.
  خـط قرمزهـای رهبری كاما رعایت شـده اسـت.برای ده سـال محدودیتهـا را قبول 
میکنیم.وفرض بر این اسـت كه بعداز ده سـال اعتمادسـازی شـده اسـت.بنابراین بعداز 
ده سـال ایـن قطعنامـه خودبخـود از بیـن خواهـد رفت.رهبـری فرمودنـد تحریمهـا در 

فاصله معقول برداشـته شـود
  رهبـری در مورد تحریمهای تسـلیحاتی زمان مشـخص نکردنـد.در مورد تحریمهای 
كنگره خدمت ایشـان رسـیدیم وگفتیم امریکا می گوید تحریم های كنگره را نمیتواند 

فوری لغو كند،ایشـان پذیرفتند.
  اگر رئیس جمهور بعدی امریکا برجام را نپذیرد ماهم برجام را لغو خواهیم كرد.

  برخـی از اعضـای سـپاه بـه دلیـل مشـاركت در برنامـه هسـته ای در لیسـت تحریم 
قـرار گرفتند.

  ساده سازی تحریمها كار كسانی است كه تواناییهای ایران را نادیده می گیرند.
 حـرف قشـنگی نیسـت كـه بگوییـم خـط قرمـز رهبـری رعایت نشـده اسـت. اصل 

تحریمهـا لغوخواهدشـد.هیچکدام از خـط قرمزهـای رهبـری رد نشـده اسـت.

فرزندان مسئوالنی 
که ممکن است 

کاندیدا شوند
نانوشـته ای  رسـم  شـاهد  گاه 
هـم  آن  و  هسـتیم  سیاسـت  در 
پسـرانی اسـت كه مسـیر پدرانشان 
را می پیماینـد. حـال چـه در اخاق 
در  چـه  باشـد  سـلوک  و  رفتـار  و 
پسـت های اجرایـی و قانونگـذاری. 
در مجلـس هـم مـواردی دیـده می شـود كـه پسـران پـس از پـدران و بـرادران كـه 
نماینـده مجلـس بودنـد بر كرسـی خانه ملت نشسـته  انـد از جمله محمدرضـا باهنر 
كـه بـرادر شـهید باهنـر اسـت یـا حجت االسـام ابوترابی فرد كـه پـدر مرحومش هم 
نماینـده مجلـس بـود و معروف تـر از همـه فائزه هاشـمی فرزنـد آیت ا... هاشـمی كه 
در مجلـس ششـم حضـور داشـت. حـاال خبرآنایـن بـه بررسـی فرزندان مسـئوالنی 
پرداختـه كـه ممکن اسـت در انتخابـات مجلس دهم كاندیدا شـوند. ایـن خبرگزاری 
بـه نقـل از روزنامـه آرمان نوشـته در دوره دهم انتخابات مجلس شـورای اسـامی به 
نظـر می رسـد پسـران و دختران زیـادی بخواهند بر كرسـی های خانه ملت بنشـینند 
و میـراث پـدران خـود را حفـظ كننـد كـه در ادامـه بـه تعـدادی از این موارد اشـاره 
خواهـد شـد البتـه تاكیـد می شـود نام هایی كه مطـرح خواهد شـد، تنها یـک گمانه 

اسـت و شـاید فرسـنگ ها بـا واقعیـت فاصلـه داشـته باشـد.
نـام محسـن و فاطمـه هاشـمي از چنـدی قبـل بر سـر زبان هـا و رسـانه ها افتاده 
و می گوینـد قصـد حضـور در انتخابـات مجلـس را دارنـد. محسـن ایـن ادعـا را رد 
نمی كنـد و آن را بـه زمانـی نزدیکتـر بـه موعد  ثبـت نام موكـول می كند. سـیدعماد 
خاتمـی فرزنـد رئیس دولـت اصاحات اسـت و متولـد فروردیـن1367. برخاف پدر 
و پدربزرگـش بـه كسـوت روحانیـت درنیامـده و همچـون خواهرانـش، نـه چهـره ای 
سیاسـی اسـت و نـه حضوری در رسـانه ها و مناصـب دولتی دارد اما یک اتفاق سـبب 
شـد كـه نگاه هـا بـرای مجلـس دهـم بـه سـمت او بچرخـد و آن هـم حضـورش در 
كنگـره حـزب اتحـاد ملـت ایـران و كاندیدا شـدنش برای حضـور در شـورای مركزی 

ایـن حزب اسـت.
 ظهیـر توكلـی، فرزنـد احمـد توكلـی اسـت؛ گمانـه ثبت نـام ظهیـر در انتخابـات 
مجلـس دهـم آنجـا تقویـت می شـود كـه احمـد توكلـی چندی اسـت چنان سـخن 
می گویـد كـه گویـی قصـد كاندیداتوری بـرای انتخابات مجلـس را نـدارد. ظهیر تنها 
فرزنـد احمـد توكلـی نیسـت و دامـاد صـادق زیبـاكام هـم اسـت. همچنیـن مـادر 
بـرادران الریجانـی ، خالـه مـادرش اسـت یعنـی بـرادران الریجانـی، پسـرخاله های 

. مادرش هسـتند 
فریدالدیـن حدادعـادل فرزنـد غامعلـی حدادعادل را باید مرد پشـت پـرده نامید 
چـون نـه ماننـد پـدر عاقـه بـه حضـور در جمـع غیرنزدیکانـش دارد و نـه ماننـد 
اصولگرایـان انتقاداتـش را فریـاد می زنـد. خواهر او همسـر حاج آقا مجتبـی خامنه ای 
اسـت. فرید الدیـن اگـر به مجلس دهم وارد شـود احتمـاال در كمیسـیون فرهنگی بر 

صندلـی كنـاری ظهیـر توكلی خواهد نشسـت.

مجلس امور خارجه دولت

از ظهـر دوشـنبه  پیـش  آیـت اهلل هاشـمی رفسـنجانی 
و  مدرسـین  مجمـع  مركـزی  شـورای  اعضـای  دیـدار  در 
محققیـن حـوزه علمیـه قـم، انتخابـات را مظهـر حاكمیـت 
اراده مـردم در همه جوامع سیاسـی، بـه خصوص در جامعه 
ایـران اسـامی دانسـت و گفـت: هـر انتخاباتـی بـرای نظام 
اسـامی اهمیـت حیاتی دارد و انتخابات اسـفند مـاه اثبات 
ایـن حقیقـت به جهان اسـت كـه علی رغـم بعضـی ادعاها، 
انتخـاب هـر مسـئولی، حتـی رهبـری در ایـران اسـامی، 

منبعـث از رأی مـردم اسـت.
 رئیـس مجمـع تشـخیص مصلحـت نظـام، بـا بیـان این 
جملـه كه »از ابتدای شـکل گیری سـاختار نظـام در جریان 
امـور بـوده ام«، گفت: سـاختار نظـام و قانون اساسـی ما كه 

در زمـان خـود براسـاس واقعیت هـا و بـا لحـاظ دورنماهـا 
و  مترقـی  قوانیـن  و  احـکام  دارای  اسـت،  شـده  تدویـن 
تأمین كننـده حقـوق اساسـی اجتماعـی و فـردی مـردم به 
عنـوان حـق شـهروندی و همچنیـن تأكیـد بـر اهمیـت و 

انتخابات اسـت. جایـگاه 
 بـه گـزارش روابـط عمومـی مجمـع تشـخیص مصلحت 
نظـام، آیـت اهلل هاشـمی رفسـنجانی، بـا تأكیـد مجـدد بـر 
خبـرگان  و  اسـامی  شـورای  مجلـس  انتخابـات  اهمیـت 
رهبـری و تأثیـر حضـور انسـان های صالـح در ایـن مجالس 
بـه ویـژه خبـرگان، گفـت: شـأن و جایـگاه رهبـری نظـام، 
از  یکـی  و  جناح هاسـت  سیاسـی  سـلیقه های  از  فراتـر 
خطرناک تریـن حربه هـای دوسـتان نادان و دشـمنان دانا و 

مخالفـان نظـام، پایین آوردن جایگاه رهبری در سـطح یک 
جنـاح، گـروه و یـا حـزب خـاص اسـت و متأسـفانه برخـی 
دانسـته یـا نادانسـته ایـن روزهـا اهداف خـود را بـا الفاظ و 

كلماتـی ظاهرالصـاح دنبـال می كننـد.
 ایشـان بـا تأكیـد بـر اهمیت حضـور افراد صاحـب نظر، 
اندیشـمند و دلسـوز نظـام و انقـاب اسـامی در مجالـس 
شـورای اسـامی و خبـرگان رهبـری، گفـت: ایـن اهمیـت 
ایجـاب می كنـد كه هر شـخصیت صاحب فکر و اندیشـه ای 
كـه دارای قابلیـت و توانایـی حضـور در ایـن مجالـس را 
براسـاس معیارهـای اسـامی و در چارچـوب خانـواده نظام 
اسـت، بایـد براسـاس وظیفـه قانونـی و شـرعی بـه عنـوان 

نامـزد شـركت كند.

شأن و جایگاه رهبری نظام، فراتر از سلیقه های سیاسی جناح هاست 
تشخیص مصلحت نظام

تعداد قربانیان 
ایرانی حادثه مکه 
به 11 نفر رسید

نوشـت: معـاون حـج  ایسـنا 
و زیـارت بـا اعـام اینکـه تعداد 
كشته شـدگان ایرانـی در حادثه 
مکـه بـه 11 نفر افزایـش یافت، 
گفـت: پـس از سـه روز تـاش 
تجسـس  گـروه  شـبانه روزی 

بـرای یافتـن سـه زائـر ایرانـی مفقود شـده در حادثـه مکه، نسـبت به مرگ 
آن هـا بـه »یقین« رسـیدیم. حمیـد محمدی  اعـام كرد: پـس از تحقیقات 
بسـیار در بیمارسـتان های محـل نگهـداری مصدومـان و سـردخانه مکـه و 
همچنیـن اطاعـات بـه دسـت آمـده از همراهـان آن سـه زائر زن كـه ثابت 
شـد در كانـون حادثـه حضـور داشـتند، به ایـن جمع بنـدی رسـیدیم آن ها 
یقینـا جـزو جان باختـگان حادثه مکـه هسـتند. بنابراین آمار كشته شـدگان 
ایرانـی بـه 11 نفـر رسـید. او دربـاره یافتن اجسـاد ایـن زائـران زن گفت: با 
توجه به آسـیب دیدگی فراوان برخی اجسـاد، كار شناسـایی جسـد سـه زائر 
زن ایرانـی همچنـان ادامـه دارد. هویـت یکـی از آن ها به طـور كامل تطبیق 
داده شـده و امیدواریـم تـا پایـان امـروز اجسـاد به طـور كامل یافته شـوند. 
گفتنـی اسـت ر اثـر ایـن حادثـه 107 زائـر جـان باختنـد كه 11 تـن آن ها 

بودند. ایرانـی 

ششمین غول 
هتلداري جهان
 در ایران شعبه 
افتتاح مي کند

گـروه فرانسـوی هتـل هـای 
دو  كـرد  اعـام  دوشـنبه  آكـور 
شـعبه در نزدیکی فـرودگاه بین 
المللی امـام خمینـی)ره( تهران 

افتتـاح خواهـد كرد. به گزارش خبرگـزاری صدا و سـیما، روزنامع گاردین در 
پایـگاه اینترنتـی خود می نویسـد، شـركت فرانسـوی گـروه هتل هـای آكور 
)Accor( بـا افتتاح شـعبی از هتـل آیبس )Ibis( و نووتـل)Novotel( كه 
زیـر مجموعـه این شـركت هسـتند، نخسـتین گـروه هتـل های بیـن المللی 
خواهـد بـود كـه در ایـران فعالیت مـی كند. قـرارداد افتتـاح ایـن دو هتل را 
امـروز، سـه شـنبه، سباسـتین بـازن )Bazin(، مدیـر عامل هتل هـای آكور 
بـا نماینـدگان شـركت ایرانـی آریـا زیگـورات، مالـک سـاختمان هـای هتل، 
امضـا مـی كننـد. مطابـق برنامـه، دو هتـل یـاد شـده پانزدهم اكتبر )بیسـت 
و سـوم مهرمـاه( بـا ظرفیـت مجمـوع حـدود پانصد اتـاق افتتاح خواهد شـد. 
ایـن هتـل هـا كـه بـا هـدف بـرآوردن نیـاز مسـافران ایرانـی و بیـن المللـی 
افتتـاح مـی شـود كـه به قصـد كسـب و كار سـفر می كننـد، مجهز بـه اتاق 
های كنفرانس، سـالن اجتماعات، سـالن های ورزشـی، اسـتخر و سـونا است.

ایران خواستار 
نشست فوری 
سازمان همکاری 
اسالمی شد

امـور  وزارت  سـخنگوی 
سـازمان  از  كشـورمان  خارجـه 
همـکاری اسـامی خواسـت تـا 
بـا برگـزاری اجـاس اضطراری، 

مسـجداالقصی  مکانـی  و  زمانـی  تقسـیم  در  صهیونیسـتی  رژیـم  اقـدام 
اقـدام  افخـم  مرضیـه  مهـر  خبرگـزاری  گـزارش  بـه  كنـد.  پیگیـری  را 
رژیـم نامشـروع و كودک كـش صهیونیسـتی در تقسـیم زمانـی و مکانـی 
مسـجداالقصی را برخـاف حقـوق بین الملل دانسـت. وی بـا محکوم كردن 
حمـات چنـد روز اخیـر ایـن رژیم و تجاوز آشـکار به مقدسـات مسـلمانان، 
از تمـام كشـورهای جهـان بویژه كشـورهای اسـامی و نهادهـای بین المللی 
مخصوصاً سـازمان همکاری اسـامی و سـازمان ملل متحد در خواسـت كرد 
تـا نسـبت بـه ایـن اقـدام غیرقانونـی رژیـم اشـغالگر صهیونیسـتی واكنـش 
فـوری نشـان دهنـد. سـخنگوی وزارت امـور خارجـه تاكید كـرد: جمهوری 
اسـامی ایـران آمادگـی دارد بـا تمام توان بـا همراهی دیگر اعضای سـازمان 
همـکاری اسـامی طـی برگزاری یـک اجاس اضطـراری سـازمان همکاری 
اسـامی، نسـبت به رسـیدگی و بررسـی اقدامات الزم در خصوص تجاوزات 

اخیـر مبـادرت ورزد.

ادعای روزنامه 
لبنانی درباره 
دومین سفر سردار 
سلیمانی به مسکو

سیاسـی  گـروه  گـزارش  بـه 
روزنامـه  میـزان،  خبرگـزاری 
لبنانـی السـفیر در گزارشـی در 
شـماره امـروز خـود مدعی شـد 

كـه سـردار قاسـم سـلیمانی فرمانده سـپاه قـدس سـپاه پاسـداران جمهوری 
اسـامی ایـران بـرای دومیـن بـار در تابسـتان سـال جـاری به مسـکو سـفر 
كـرده اسـت. ایـن روزنامه بـدون ارائه سـند و مدركـی در مورد ایـن اخبار به 
نقـل از یـک منبع ناشـناس عربی مدعی شـد كه سـفر دوم سـردار سـلیمانی 
بـه مسـکو یـک هفتـه قبل انجام شـده اسـت،  ایـن در حالی اسـت كه سـفر 
اول نیـز در اوایـل آگوسـت گذشـته انجام شـد و سـردار سـلیمانی در جریان 
ایـن سـفر بـا والدیمیـر پوتیـن رئیس جمهـور روسـیه دیـدار كـرد. ایـن در 
حالـی اسـت كـه تهران و مسـکو هیـچ  یک، اخبـار منتشـر شـده در رابطه با 
ایـن دو سـفر را تأییـد نکـرده انـد، اما رسـانه های وابسـته بـه غرب با شـانتاژ 
تبلیغاتـی در ایـن رابطـه اعـام كردنـد كـه واشـنگتن  نسـبت به انجـام این 
سـفر اعتـراض كرده اسـت، چـرا كه سـردار سـلیمانی در لیسـت تحریم های 
بین المللـی آمریـکا قـرار دارد، اما مسـکو بـا رد این تحریم هـا وی را در خاک 

خـود پذیرفته اسـت.

خبرحج و زیارت خبرامور خارجه 
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از این شماره روزنامه به یکی دیگر از عرصه های فعالیت آقای محمد صنعتی یعنی انجمن شهرستان کرمان خواهیم داشت.

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

 پزشکان کرمان، عوض طبابت؛ تجارت می کنند
 بخش چهل و شش

اهم موارد طرح شده در انجمن 
شهرستان به روایت مطبوعات
پزشکان کرمان عوض طبابت

تجارت می کنند
انجمـن  از جنجالی تریـن جلسـات  یکـی 
مربـوط  اول  دوره  در  كرمـان  شهرسـتان 
بـه بهمـن سـال 1349 بـود كـه در آن بـه 
بسـیاری از معضـات، به ویژه مشـکل مردم 
در خصـوص پزشـکان و خدمـات درمانـی 
گـزارش  در  گرفـت.  قـرار  بررسـی  مـورد 
روزنامـه اطاعـات از ایـن جلسـه بـا تیتـر 
»پزشـکان كرمـان عـوض طبابـت، تجـارت 

اسـت:  آمـده  می كننـد« 

شهرسـتان  انجمـن  جلسـه  »هشـتمین 
كرمـان به ریاسـت آقای آیت اللهی موسـوی 
در محـل انجمـن تشـکیل گردیـد. در ایـن 
كمیسـیون  جلسـه  صـورت  ابتـدا  جلسـه 
عمران شـهری و روسـتایی و صورت جلسـه 
قبـل قرائـت و به تصویب رسـید و پیشـنهاد 
آقـای جلیـل مظهـری در باره اخـذ عوارض 
از هـر تـن سـیمان بـه شـرح زیـر تصمیـم 
گرفتـه شـد: از هـر تـن سـیمان تولیـدی 
شـركت سـهامی سـیمان كرمـان بـه اتفاق 
آرا تصویـب گردیـد كه پنجاه ریـال عوارض 
دریافـت شـود و در مورد مـوارد مصرف این 
عـوارض هـم بـه پیشـنهاد محمـد صنعتـی 
قـرار شـد همـه مبلغ مذكـور برای آسـفالت 
كوچه هـا و خیابان هـای فرعـی كرمـان بـه 
مصرف برسـد و تـا زمانی كه كلیـه كوچه ها 
و خیابان هـای فرعـی كرمان آسـفالت شـود 
دریافـت این عـوارض ادامه یابـد. ضمناً قرار 
شـد بـه نسـبت مصـرف سـیمان بخش هـا 
مبلغـی بـرای آن هـا اختصـاص یابـد. بعـد 
از تصویـب نهایـی ایـن پیشـنهاد از سـوی 
مركـز كارخانـه سـیمان موظـف شـد مبلـغ 
ایـن عـوارض را ماهانـه بـه حسـاب انجمـن 
واریـز كنـد. آقـای مظهـری گفت: چـه این 
مبلـغ 5 تومـان بـه قیمـت هـر تن سـیمان 
اضافـه شـود و چـه نشـود چـون سـیمان 
مـورد مصـرف افـراد متمکـن اسـت حتـی 
بـا مخالفـت اداره اقتصـاد باید ایـن عوارض 

گردد. دریافـت 
اظهـار  صنعتـی  محمـد  آقـای  سـپس 
بـه  كرمـان  در  سـیمان  نـرخ  داشـت: 
نسـبت نـرخ سـیمان در سـایر اسـتان های 
تولیدكننـده گران اسـت و چون مـا نماینده 
مـردم هسـتیم بایـد اگـر اجحافـی در مورد 
قیمت هـا می شـود مانـع آن شـویم. مـن از 
مقامـات مسـئول سـوال می كنـم چـرا باید 

در كرمـان سـیمان هـر تـن بیسـت تومـان 
یعنـی روزانـه نزدیک بـه هفت هـزار تومان 
گران تـر بـه مـردم فروخته شـود؟ اگر دولت 
مدعـی قیمت هـای عادالنـه اسـت بایـد بـا 
نـرخ سـیمان  ایـن رویـه برخـورد شـود و 
كرمـان هم مطابق سـایر كارخانه هـا تثبیت 

شـود ...
 آقـای صنعتـی گفـت: مطالبـی كـه در 
ایـن جلسـه طـرح می شـود از هـر نـوع نظر 
خاصـی بـه دور اسـت و اصـوالً بـا كارهـای 
اجتماعـی نمی شـود رقابـت كـرد و بایـد بـا 
را  بـدون غـرض مسـائل  و  پـاک  وجدانـی 
مطـرح كـرد، حـال اگر دولـت هـم ناراحت 

بشـود مانعـی ندارد چون اجتماع و سـامت 
مـردم مورد نظر اسـت. اولین مسـئله ای كه 
مطرح اسـت مربوط بـه داروخانه های شـهر 
كرمـان اسـت و شـما می دانیـد كـه طبـق 
قانـون هـر داروخانـه بایـد دكتـر داروسـاز 
داشـته باشـد و كلیـه نسـخه ها را كنتـرل 
داروخانه هـای  اكثـر  متأسـفانه  ولـی  كنـد 
كرمـان دكتـر داروسـاز نـدارد و اگـر هـم 
دارد بـه كارش اهمیت نمی دهد و احسـاس 
اتفـاق  اوقـات  اكثـر  نمی كنـد.  مسـئولیت 
می افتـد كـه نسـخه های مـردم را چنـد نفر 
شـاگرد مدرسـه می پیچنـد و ایـن ممکـن 
اسـت جـان انسـانی را بـه خطـر بینـدازد. 

در ایـن جـا بـه ذكـر یـک نمونـه از ایـن 
از  یکـی  گفتـم:  و  كـردم  اشـاره  اتفاقـات 
دبیـران كرمـان كـه بیمار بـود به پزشـکان 
متعـدد مراجعـه و چندیـن نسـخه از داروها 
دریافـت می كنـد كـه در آن هـا اشـتباهات 
زیـادی بـود مثـًا یکـی از داروخانه هـا بـه 
جـای الـکل به او اتـر داده بودنـد و هنگامی 
كـه بـه داروخانـه مراجعـه می كنـد و علـت 
اشـتباه را می پرسـد پسـر بچـه ای كـه بـه 
جـای دكتر داروسـاز حاضر بـوده می-گوید: 
همین هـا را از تهـران برای ما فرسـتاده اند و 
از ایـن مـوارد اشـتباهاتی این چنین بسـیار 

ست. ا
بعـد از مسـئله داروخانه صحبـت به انتقاد 
دوباره از پزشـکان رسـید. آقـای صنعتی در 
ادامـه گفـت: مسـئله دوم ویزیـت پزشـکان 
بـه  توجـه  بـدون  كرمـان  پزشـکان  اسـت. 
موقعیـت زمانـی و مکانـی مبلـغ ویزیـت را 
ایـن  البتـه پزشـک  زیـاد می كننـد  و  كـم 
حـق را دارد كـه مبلـغ معینـی حـق ویزیت 
دریافـت كند امـا این بایـد از روی وجدان و 
انصـاف باشـد. در كرمان پزشـکانی هسـتند 
خـود  مطـب  در  مخصوصـی  تابلـوی  كـه 

نصـب كرده انـد كـه قیمـت دو نـوع ویزیـت 
عـادی  ویزیـت  اگـر  می كنـد.  مشـخص  را 
باشـد مثـًا 150 ریـال دریافـت  نوبتـی  و 
ریـال   250 نوبـت  بـدون  امـا  می كننـد 
می گیرنـد و ایـن یعنـی آقـای دكتـر وقـت 
چنـد بیمـار دیگـر را كـه در نوبـت هسـتند 
مقابـل  در  مانده انـد  منتظـر  سـاعت ها  و 
آیـا دكتـر  نادیـده می گیـرد.  بیشـتر  پـول 
حـق دارد بـه خاطـر اندوختـن پول بیشـتر 
نوبـت بیمـاران را برحسـب پولشـان تنظیم 
كنـد؟ آیـا ایـن طبابـت اسـت یـا تجـارت 
غیرانسـانی؟ در هـر حـال باید ایـن موضوع 
بـه دقـت مـورد بررسـی قـرار گیـرد و بیـن 

تجـارت و طبابـت فـرق گـذارده شـود.
كـه  بعـدی  مسـئله  شـد  یـادآور  ناطـق 
مسـئله  شـود  توجـه  سـخت  بـدان  بایـد 
بـه  كـه  اسـت  كرمـان  آزمایشـگاه های 
و  می شـود  اداره  درآوردی  مـن  صـورت 
مسـئولین  نـدارد.  ترتیـب خاصـی  و  نظـم 
آزمایشـگاه ها صـورت حسـاب را بـه دسـت 
نمی دانـد  بیمـار  یعنـی  نمی دهنـد  بیمـار 
بپـردازد  بایـد  چقـدر  آزمایـش  هـر  بابـت 
بلکـه فقـط بـا زبان پـول بـا مـردم صحبت 
می كننـد و می گوینـد در برابـر ایـن مقـدار 
پـول نتیجـه آزمایـش را بگیرنـد و زبـان و 

نمی فهمنـد. را  دیگـری  منطـق 
 نرخ آزمایشـگاه در كرمـان حتی از تهران 
هـم  آزمایش هـا  نتایـج  و  اسـت  گران تـر 
غیرقابـل اطمینان اسـت. برای مثـال مدتی 
كرمـان  آزمایشـگاه های  از  یکـی  بـه  قبـل 
مراجعـه كـردم و خواسـتم خون بیمـاری را 
آزمایـش كننـد كـه در مقابـل هشـت صـد 
و پنجـاه ریـال ایـن كار را انجـام دادنـد امـا 
و  آزمایشـگاهی مجهزتـر  در  بیمـار  همـان 

نـزد پزشـک متخصـص همان آزمایـش را با 
مبلـغ پانصـد ریال انجـام داد. ایـن اوضاع را 

بـه چـه چیـز می تـوان تعبیـر كرد؟
سـاخت:  نشـان  خاطـر  صنعتـی  آقـای 
رادیولوگ هـا  یـا  و  رادیوگرافـی  مسـئولین 
و بـه زبـان سـاده عکس-بـرداری پزشـکی 
هـم هـر چـه دلشـان خواسـت می گیرنـد و 
بـرای عکس بـرداری از یـک دسـت و پـای 
شکسـته پولـی می گیرنـد كه سـه تـا چهار 
برابـر قیمـت واقعـی عکـس اسـت درسـت 
سـال  چنـد  متخصـص  آقایـان  كـه  اسـت 
خریـد  بـرای  مبلغـی  و  كرده انـد  تحصیـل 
لـوازم خودشـان سـرمایه گذاری كرده اند اما 
بایـد از روی عدالـت و انصـاف باشـد نه این 
كـه بـرای یـک تکـه كاغـذ فیلـم كـه 4 تـا 
5 تومـان یـا چنـد دقیقـه صرف وقـت چند 
برابـر پـول بگیرند تا یک شـبه ره صد سـاله 

ند. برو
ناطـق اضافـه كـرد: پنجمیـن مسـئله كه 
بایـد به آن اشـاره كنم این اسـت كه آقایان 
مسـئولین بهـداری لطـف می كنند پزشـک 
كشـیک تعییـن می كننـد و رادیـو هم ظهر 
و شـب اعـام می كنـد ولـی پزشـکی را كه 
رادیـو اعـام می كنـد اگـر شـب بـه مطبش 
یـا منزلش مراجعه شـد حضور نـدارد و هیچ 
كـس هم نمی توانـد پیدایش كند. برحسـب 
اتفـاق بیماری را نزد پزشـک كشـیک بردیم 

ایشـان پـس از آن كـه از خـواب بیدار شـد 
از بـاالی بالکـن مطـب با صـدای بلند گفت: 
ویزیـت مـن بیسـت تومان اسـت اگـر دارید 
بفرسـتم در را بـاز كنند و اگـر ندارید بروید 
بـه دنبـال كارتـان، معنـی حرف ایـن دكتر 
ایـن بـود كـه اگـر آدم بدبختـی پیـدا شـود 
و مبلـغ بیسـت تومـان مـورد مطالبـه او را 
آیـا  بمیـرد،  و  بـرود  بایـد  باشـد  نداشـته 
وجـدان پزشـکی ایـن اسـت كـه عـده ای از 

پزشـکان كرمـان معمـول می دارنـد؟
آقـای صنعتی ادامـه داد: در كرمان بخش 
تزریقـات شـبانه روزی وجـود نـدارد بـه جز 
بخـش درمانـگاه بهـداری كـه نمی تواند نیاز 
مراجعان را در هنگام شـب برآورده سـازد و 
از طرفـی مـردم هـم نمی توانند كـه از چهار 
ایـن  بـه  را  بیمـاران خـود  كرمـان  گوشـه 
مـکان بیاورنـد. ایـن وظیفـه بهداری اسـت 
كـه در چنـد نقطـه شـهر تزریقـات شـبانه 
روزی دائـر نمایـد تـا مردم از ایـن جهت در 

نباشـند. مضیقه 
مطلـب پایانـی بنـده هـم دربـاره عـده ای 

دندان پزشـک غیرمجاز اسـت كـه در كرمان 
مشـغول طبابـت هسـتند كه بـا تابلـو و بی 
تابلـو كار می كننـد كه گاهـی ناراحتی هایی 
فراهـم  اطـاع  بـی  افـراد  بعضـی  بـرای 
بـرای  مسـئولین  امیدواریـم  و  می كننـد 
ایـن مشـکل هـم چـاره ای بیندیشـند. پس 
از سـخنان آقـای صنعتـی تمـام نمایندگان 

سـخنان آقـای صنعتـی را تأییـد كردنـد.
دكتـر مجتهـدزاده رییس بهداری اسـتان 
مـوارد مطـرح شـده در جلسـه  از  كرمـان 
تشـکر كـرد و گفـت: بـه محـض مراجعـه 
بـه بهـداری تحقیقـات الزم را خواهـم كـرد 
و پـس از رسـیدگی كامـل گـزارش الزم را 

.)2(  »... داد  خواهـم 
 انتقاد از وضعیت مخابرات کرمان

شهرسـتان  انجمـن  دیگـر  جلسـه  در 
كرمـان، محمـد صنعتـی به مشـکات تلفن 

نمـود:  عنـوان  و  پرداخـت  كرمـان  در 
چنـد  كـه  كرمـان  شهرسـتان  »انجمـن 
باقـی  دوره اش  اولیـن  پایـان  بـه  هفتـه ای 
نیسـت، ایـن روزهـا جلسـاتش گـرم و پر از 
انتقـاد اسـت. جلسـه اخیـر انجمـن كـه بـه 
آیـت- عبدالحسـین  سـید  آقـای  ریاسـت 

اللهـی موسـوی برگـزار شـد پیرامـون وضع 
نابسـامان تلفـن شـهری كرمان انتقـادات و 

مباحثـی مطـرح شـد. 
در ایـن جلسـه ابتدا محمـد صنعتی عضو 

انجمـن اظهـار داشـت: خرابـی و نابسـامانی 
را  تلفـن  مشـتركین  كرمـان  شـهر  تلفـن 
ناراحـت كـرده اسـت، در حالـی كـه تلفـن 
بهتریـن وسـیله بـرای انجام كارهـای فوری 
طریـق  ایـن  از  فـوری  مکالمـات  و  اسـت 
انجـام می شـود، امـا متأسـفانه هنگامـی كه 
گوشـی تلفـن را برمی داریـم هزار نوع سـرو 
صـدا شـنیده می شـود؛ یـا تلفن هـا بـه كلی 
بـرای چنـد دقیقـه قطع می شـوند یـا با هم 
اتصالـی پیـدا می كننـد و مـا بایـد بـه جای 
مکالمـات فـوری خود بـه گفتگـوی دیگران 

دهیم. گـوش 
از  تلفـن پـس  از سـوی دیگـر شـركت   
كرمـان  بـه  تلفـن  شـماره   1000 سـال ها 
اختصـاص داد كـه ایـن تعـداد پاسـخگوی 
نیـاز مـردم كرمان نیسـت در حالـی كه اگر 
بـه توسـعه شـهر و نیاز مـردم كرمـان توجه 
شـده بود تعداد شـماره بیشـتری بـه كرمان 
اختصـاص می دادنـد كـه متأسـفانه مـردم 
مسـئولین  بی توجهـی  چـوب  شـهر  ایـن 

.)3( »... را می خورنـد  تلفـن  شـركت 

)3(ـ  روزنامه آیندگان، چهارشنبه 29 شهریور 1351، شماره 1436.)2(ـ  همان، سه شنبه 20 بهمن 1349، شماره 13417.)1(ـ  روزنامه اطاعات سه شنبه 20 بهمن 1349، شماره 13417.پی نوشت:
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پیامک : 
500022030345

سالمت

کلینیک زیبایی - پزشکی پیام ما

قصـد  سـتون  ایـن  در 
سـواالت  پاسـخ  داریـم 
پزشـکی خواننـدگان مان 
را در زمینـه هـای مختلف 
پزشـکی بدهیم. همچنین 
مهـم  هـای  توصیـه 
سـالمتی را از زبـان خـود 
پزشـکان داشـته باشـیم.
خواننـدگان محتـرم لطفا 
سـواالت خـود را در رابطه 

با تمام رشـته های تخصصی پزشـکی را به شـماره 
10009353412500 پیامـک کنیـد تـا از طریق دکتر 
صفا با پزشـکان متخصص حاذق شـهرمان در میان 

گذاشـته و پاسـخ را در این سـتون چاپ کنیم.
شماره تلفن مطب دکتر صفا: 32478203

www.drsafa.org
0933...1287

با سـام قصـد بـاردار شـدن دارم و وزن باالیـی دارم وزن 
95 قـد 1.62 سـن 32 شـکم بـزرگ هـم دارم بـرای اب 
كـردن شـکم چه باید بکنم چون سـریع مـی خواهم الغر 

شـوم تا بتوانم بـاردار شـوم لطفا راهنمایـی بفرمایید؟ 
پاسـخ : سـام، البتـه سـریع الغـر شـدن از نظر پزشـکی 
صحیـح نیسـت و بایـد زیـر نظـر كارشـناس تغذیـه و بـا 
رژیـم مناسـب و ورزش تـا حـد امـکان وزن كـم كنیـد و 
در صـورت نیـاز روش هـای جراحـی نیـز در حذف چربی 

موضعـی ممکنـه نیاز باشـه .
0913...4569

سـام . خانمـی 82 سـاله با سـابقه آنژیوگرافـی و مصرف 
ثابـت داروهـای قـرص پروپانـول و نصـف قـرص هیـدرو 
كلـرو تیازیـد در صبـح ، قـرص آسـپرین 80 در ظهـر و 
قـرص لـوزار 25 درشـب ، دو الـی سـه بـار تـا بـه حـال 
)تقریبـا ماهـی یـک بـار( دچـار احسـاس سـوزش قلـب 
هسـتند و حـدود 5 دقیقه این سـوزش طول میکشـه آیا 

مشـکل خاصـی هسـت و چیـکار باید كـرد ؟ 
پاسـخ : سـام. اگر در انژیو، گرفتگی عروق داشـته باشند 

حتمـا باید به پزشـک قلبشـون مراجعه كنن.
0913...6812

سـام آقای دكتـر، دو روز پیش بود كـه یک دفعه ضربان 
قلبـم بـاال رفـت و تپـش قلب پیدا كـردم و قلب و دسـت 
چپم شـروع بـه درد گرفتن كرد و بعد حدود یک سـاعت 
حالـم خـوب شـد. تـا حـاال همچیـن حالتی بهم دسـت 
نـداده بـود ولـی خواهـرام این حالتو داشـتن بهـم گفتن 
عصبیـه ولـی آخـه اون موقع عصبـی نبودم ، طـی دو روز 
گذشـته چهـار دفعـه دسـت چپـم بـا ناحیه كتـف قلبم 
درد گرفتـه اسـت اما نرمال شـده ، می خواسـتم بپرسـم 

علتـش چی میتونه باشـه. 
پاسخ : سام. حتما به پزشک قلب مراجعه كنید.

0938...5394
سـام خسـته نباشـید. حـدود 2مـاه هسـت كـه زیـر 
2 شـقیقه كنـار گونـه هـام )دو طـرف سـر(  ورم كـرده 
و احسـاس مـی كنـم كـه ایـن ورم داره بیشـتر میشـه. 
خواسـتم ببینـم كه دلیلش چیـه و چطـور درمانش كنم. 
فقـط میدونـم كـه به غـدد لنفاوی ربطـی نـداره. ممنون 

پاسخ : با سام 
گـروه وسـیعی از مشـکات مـی تواننـد ایـن حالـت را 
ایجـاد كننـد. شـما باید حتمـا ویزیـت شـوید و از ناحیه 
تصویربـرداری انجام گیرد تا به تشـخیص قطعی برسـیم.

0937...2636
باعرض سـام و خسـته نباشید.28سال سـن دارم وحدود 
6سـال میشـه كـه  یک نـوع بیمـاری پوسـتی دارم بدین 
شـکل كـه لکه هـای قهوه ای رنـگ كه بیشـتر روی كمر 
و گردنم هسـت بدلیـل اینکه در جنـوب زندگی می كنم 
بـا عـرق كردن كمی خـارش ایجاد می شـود و اگه دو روز 
حمام نرم رنگشـون قهوه ای تیره و بعد اسـتحمام صورتی 
رنـگ می شـوند .تعـدادی كـه روی گردن بخصـوص زیر 
گردنـم كـه تـا صورتـم كشـیده شـده و موقع اسـتفاده از 
لـوازم آرایشـی خیلی بدخودش رو نشـون میـده. چندبار 
دكتـر رفتـم پماد قـارچ دادن اما بعـد از اتمـام دارو دوباره 

برگشـته ممنون میشـم راهنماییم كنین. 
پاسـخ : تینـه آ ورسـیکالر اسـت جهـت ویزیـت و درمان 

مناسـب مراجعه شـود.

جاشـوا زینچنـر، مدیـر تحقیـق آرایشـی و بهداشـتی و 
بالینـی در بیمارسـتان Mount Sinai در شـهر نیویـورک 
مـی گویـد: یـک برنامه مغـذی بایـد ناخن هـا و موهـا را نیز 
بهبـود ببخشـد. اما برای تحقـق این امر نیاز بـه یک یخچال 
غـذای جدیـد نداریـد. از آنجایـی كـه ناخـن و مـو هـر دو از 
كراتیـن سـاخته شـده انـد، پـس از طریـق فرآیندی مشـابه 
نیـز سـاخته می شـوند، این یعنی مـواد مغذیی كـه به یکی 
از ایـن دو كمـک كنـد مـی توانـد بـرای دیگـری نیـز مفید 
باشـد. آمـاده ایـد كـه بـا شـکنندگی ناخن هـا خداحافظـی 
كنیـد؟ ادامـه مطلـب را بخوانیـد تـا بتوانید مـو و ناخن خود 

را تقویـت كنید.
گوشت قرمز

گوشـت سرشـار از پروتئین اسـت، همچنیـن دارای دیگر 
مـواد مغـذی مفیـد ماننـد آهن بـرای ناخن و مو نیز هسـت. 
معمـوال كسـانی كـه دچـار فقـر آهن یا كـم خونی هسـتند 
موهـای نازكـی دارنـد. همچنیـن تحقیقـات نشـان داده كم 
خونـی بـا ناخـن قاشـقی شـکل )koilonychias ( نیز در 
ارتباط اسـت. اما منظور این نیسـت كه هر روز باید گوشـت 
قرمـز بخوریـد. گوشـت قرمز سرشـار از چربی اشـباع اسـت، 
و اسـتفاده بیـش از حـد از آن مـی توانـد عامـل بسـیاری از 

بیماری هـا باشـد از جملـه: بیماری هـای قلبـی، چندین نوع 
سـرطان و دیابـت نـوع 2 امـا مـی توانیـد بـا خیـال راحـت 
هـر هفتـه یکبـار از گوشـت بـدون چربـی لـذت ببریـد. اگر 
فکـر مـی كنید كمبـود آهن دارید، با پزشـک خـود صحبت 

كنیـد تـا به شـما مکمل آهـن معرفـی كند.
زغال اخته 

آنتی اكسـیدان ها بـه بدن در برابر صدمـه ی رادیکال های 
آزاد كمـک مـی كنند. ایـن آسـیب هورمون های اسـترس و 
التهـاب را تشـدید مـی كنـد كـه تمـام سـلول های بـدن را 
تحـت تاثیـر قـرار می دهـد، از جملـه آنها كـه در ناخن و مو 
قـرار دارنـد. در میـان میوه ها و سـبزیجات زغال اختـه ) قره 

قـاط ( بـاال ترین خواص آنتـی اكسـیدانی را دارد.
بادام

بـادام تنهـا منبـع خوبی از ویتامین نیسـت، بلکه سرشـار 
از منیزیـم اسـت كـه بـه حفظ سـامتی مـو و ناخـن كمک 
مـی كنـد. منیزیـم یکـی از مـواد معدنی اصلی ضد اسـترس 
اسـت و اسـترس نیـز از عوامـل اصلـی ریـزش مو می باشـد. 
بـر آمدگـی موجود در ناخن ها ممکن اسـت بـه دلیل كمبود 
منیزیـم باشـد. مـی توانیـد مقـدار قابـل توجهـی منیزیم از 

سـبزیجات ، كاكائـو و دانه هـای سـویا دریافـت كنید.

شیر
تحقیقـات بیشـتری نیـاز اسـت امـا برخـی تحقیقـات به 
رابطـه ی بیـن ویتامیـن D و ریـزش مـو اشـاره مـی كننـد. 
بـرای مثال در یک تحقیق مشـخص شـد زنانـی كه ویتامین 
D كـم مصـرف مـی كننـد ریزش مـوی باالیـی دارنـد و در 
مقابـل زنانـی كـه بـه انـدازه كافـی ویتامین D مصـرف می 

كننـد موهایـی سـالم دارند. همچنین كلسـیم یـک ماده ی 
معدنـی كلیـدی در سـاخت مـو و ناخنی سـالم اسـت. نکته: 
بـرای جـذب كلسـیم بـه ویتامیـن D نیـاز داریـد . توصیـه 
میشـود از شـیر های غنی شـده با ویتامین D اسـتفاده كنید 
ولـی مـی توانیـد بـا پزشـک خـود نیـز صحبـت كنید تـا به 

شـما مکمـل ویتامیـن D یا كلسـیم معرفـی كند.

سـوخت و سـاز بدنتـان را بـا فعالیـت های بدنـی افزایش 
دهیـد. شـنا، پیـاده روی سـریع و هدفمند، دویـدن و تنیس 
از جملـه بهترین ورزش ها برای افزایش سـوخت وسـاز بدن 
و از بیـن بـردن كالـری هـا بـا فعالیت بدنی اسـت. رسـیدن 
بـه یـک وزن ایـده آل راه چنـدان پیچیـده ای نیسـت اگـر 
متناسـب بـا شـرایط جسـمی و روحی خـود یکـی از درمان 
هـای طبیعـی مانند اصـاح رژیم غذایـی ، هومیوپاتی ، طب 
سـنتی چیـن یـا هنـد را انتخـاب كرده و بـا رعایـت نکات و 
دسـتورات آن آرام آرام بـه وزن دلخـواه خود نزدیک شـوید. 
مهـم تریـن نکته برای دسـتیابی آسـان به این هـدف عاوه 
بـر كمـک گرفتـن از شـیوه هـای درمانـی، رعایـت نـکات و 
دسـتوراتی سـاده امـا كاربـردی اسـت كـه اجـرای آنهـا بـه 
صـورت روزانـه مـی تواند مـدت زمـان معمول كاهـش وزن 
را در افـراد مبتـا بـه اضافـه وزن یـا چاقـی بـه نصـف مدت 

زمـان رایج، كاهـش دهد.
1-  افزایش وعده ها

یکـی از مفیدتریـن شـیوه هـای كنتـرل اشـتها و كاهش 
وزن، افزایـش تعـداد وعـده هـای غذایـی از 3 بـه 5 وعده و 
مصـرف موادغذایـی كم كالری و سرشـار از سـبزیجات،میوه 

و فیبر اسـت.
2- قند و شکر ممنوع!

پرهیـز از مصـرف قند، شـکر و آرد سـفید فرآوری شـده، 
همچنیـن كاهـش مصـرف نمـک، قهـوه و چـای در رژیـم 
غذایـی روزانـه تاثیر زیادی در بهبود رونـد كاهش وزن دارد.

3- آب و سرکه بنوشید!
درمانگـران شـیوه هـای طبیعـی بر ایـن باورند نوشـیدن 
یـک لیـوان آب كه در آن 2 قاشـق غذاخوری سـركه سـیب 
حـل شـده با وعده هـای غذایـی به هضـم بهتـر موادغذایی 
و پیشـگیری از جـذب مـواد غیرضـروری و اخاطـی كـه به 

اضافـه وزن منجـر می شـوند، بسـیار موثر اسـت.
4- آب لیمو یا گریپ فروت؟

نوشـیدن یـک لیـوان آب گریپ فـروت یا لیموتـرش تازه 
بـا آب پرتقـال صبح ناشـتا تاثیـر زیادی در افزایش سـوخت 

و سـاز بـدن دارد و رونـد الغری را سـرعت می بخشـد.
5- یک هفته گیاهخواری

هـر ماه یـک هفته گیاهخـواری كنیـد. برای ایـن منظور 
الزم اسـت در وعـده هـای غذایـی خـود عـاوه بـر مصـرف 
غذاهایـی كـه با سـبزیجات تـازه تهیه می شـوند، نوشـیدن 
آبمیـوه هـا، آب سـبزی ها و معجـون سـبزیجات را در میان 

وعـده های غذایـی فرامـوش نکنید.
6-  ورزش کنید

سـوخت و سـاز بدنتـان را بـا فعالیـت های بدنـی افزایش 
دهیـد. شـنا، پیـاده روی سـریع و هدفمند، دویـدن و تنیس 
از جملـه بهتریـن ورزش هـا بـرای افزایـش سـوخت وسـاز 

بـدن و از بیـن بـردن كالـری هـا بـا فعالیت بدنی اسـت.
7- ماساژ بگیرید

هـر شـب انـدام هـای مختلف بـدن بـه ویـژه اعضایی كه 
اسـتعداد چاقـی در آنهـا زیاد اسـت را ماسـاژ دهیـد. به این 
ترتیـب عـاوه بـر آنکه مـی توانیـد از تشـکیل سـلولیت در 
انـدام هـا پیشـگیری كنیـد، مـی توانیـد بـه از بیـن رفتن و 
دفـع سـلولیت جمـع شـده در برخـی انـدام هـا نیـز كمک 
كنیـد. بهتر اسـت بعد از ماسـا ژ یـک دوش آب گرم بگیرید.

8- چربی سوز طبیعی بنوشید
از چربـی سـوز هـای طبیعـی اسـتفاده كنیـد. نوشـیدن 
آبمیـوه هایی مثل پرتقال، گیاس، انبـه، آناناس و همچنین 
نوشـیدن آب سـبزیجاتی ماننـد كلـم، كرفـس و تركیبـی از 
دیگـر سـبزیجات به عنـوان بهترین چربی سـوزهای گیاهی 
از سـوی متخصصـان تغذیه و طب سـنتی توصیه می شـود.

9- رژیم سخت نگیرید
بهتـر اسـت برای كاهش وزن و رسـیدن بـه وزن ایده آل، 
كمتـر از رژیـم های غذایی سـخت و دشـوار اسـتفاده كنید. 
ایـن رژیـم ها آسـیب جـدی بـه سیسـتم عصبی بـدن وارد 
مـی كننـد و گاهی سـامت پوسـت و مـو را نیز تحـت تاثیر 

قرار مـی دهند.
10- آزمایش چکاپ بدهید

اگـر در گـروه افـرادی هسـتید كـه شـیوه هـای مختلف 
را بـرای درمـان چاقـی و اضافـه وزن خـود تجربـه كـرده و 

نتوانسـتید بـه وزن ایـده آل خود نزدیک شـوید، بهتر اسـت 
چـکاپ كاملـی از برخی اندام هـای درونی خـود مانند كبد، 
تیروئیـد و دسـتگاه گـوارش انجـام دهیـد و بـا متخصص در 

ایـن زمینـه مشـورت كنید.
11- یوگا کار کنید

بـرای پیشـگیری از پرخـوری هـای عصبـی كـه ناشـی 
هـای  تکنیـک  از  اسـت  كاری  هـای  تنـش  و  اسـترس  از 
مدیتیشـن، یـوگا و متدهایـی كـه بـه افزایـش آرامش شـما 

در طـول روز كمـک مـی كنـد اسـتفاده كنیـد.
12- ورزش + پیاده روی

اگـر بـه چاقی و نـه اضافـه وزن مبتا هسـتید، عـاوه بر 
آنکـه بایـد پیـاده روی را بـه برنامـه هـای روزانه تـان اضافه 
كنید، باید دسـت كم یک سـاعت در طـول روز ورزش كنید 
تـا بتوانیـد بـه طور متوسـط 2 كیلـو در ماه وزن كـم كنید.

13- چاشنی های گیاهی میل کنید
از چاشـنی هـای گیاهـی كـه به افزایش سـوخت و سـاز 
بدنتـان كمـک مـی كنـد اسـتفاده كنیـد؛ مثـا پـودر گیاه 
كرفـس را بـا پـودر زنجبیل و زیره تركیب كـرده و از تركیب 

آن بـا آبلیمـو بـه جای سـس سـاالد و غـذا اسـتفاده كنید.
14- بخارپز یا آب پز بخورید

بهتـر اسـت بـرای كسـب نتیجـه بهتـر بـرای درمـان 

اضافـه وزن، سـبزیجات را بـه صـورت روزانـه و بـه شـکل 
آبپـز یـا بخارپـز مصـرف كنیـد. آبپز كـردن سـبزیجات به 
هضـم بهتـر ایـن مـواد و جـذب بهتـر آنهـا در بـدن كمک 

كند. مـی 
15- ماست و زنجبیل موثر است

هر روز یک كاسـه ماسـت كـه حاوی زنجبیل رنده شـده 
اسـت، میـل كنیـد. ایـن تركیب بـه سـوختن كالـری ها در 
بـدن كمـک كـرده و موجـب كاهـش وزن مـی شـود. برای 
ایـن منظـور یـک بـرش كوچـک از زنجبیـل را درون یـک 

كاسـه ماسـت رنـده كنید.
16- حب گیاهی بخورید!

در میـان وعـده هـا حـب گیاهی بخوریـد؛ 4 مغز پسـته، 
بـادام، فنـدق و گـردو را بـا هـم میکـس كرده و حـب هایی 
انـدازه حبـه قند بسـازید. با مصـرف 3 تا 4 عـدد از این حب 
هـا زمانـی كه به شـدت گرسـنه هسـتید، می توانیـد انرژی 
مـورد نیـاز خـود را تامیـن كنیـد بـدون آنکه كالـری زیادی 

را جـذب كنید.
17- سوپ فراموش نشود

دورانـی كـه مشـغول رعایـت دسـتور غذایـی خـاص بـه 
منظـور كاهـش وزن و رسـیدن بـه وزن ایـده آل هسـتید، 
بهتـر اسـت در یکـی از وعـده هـای شـام یـا ناهـار از انـواع 
سـوپ اسـتفاده كنیـد. گنجانـدن این غـذا به برنامـه غذایی 
در روز بـه پیشـگیری از ابتـا بـه یبوسـت كمـک مـی كند.

18- ماسک گیاهی بگذارید
در مـدت زمانـی كـه از رژیـم هـای غذایی اسـتفاده می 
كنیـد حتما از ماسـک هـای گیاهی و طبیعی بـرای افزایش 
نشـاط و شـادابی پوسـت تـان اسـتفاده كنیـد چـون بعد از 
هـر رژیـم غذایی سـلول هـای پوسـتی دچار اختـال هایی 
مـی شـود كـه ممکن اسـت زیبایی فـرد را تحت تاثیـر قرار 

دهد.
19- واقعا گرسنه اید؟!

تنهـا زمانـی سـراغ خـوردن غـذا برویـد كـه واقعـا میـل 
بـه خـوردن داریـد و احسـاس گرسـنگی مـی كنیـد و برای 
آن سـاعت مشـخصی را در نظـر بگیریـد. اینگونه نباشـد كه 
هنـگام هـر ماقـات یا دیـداری كـه با دوسـتی داریـد برای 

گذرانـدن وقـت مشـغول خوردن شـوید.
20- طب چینی را امتحان کنید

از شـیوه هـای طبیعـی درمـان چاقـی و اضافـه وزن مثل 
طـب سـوزنی، طب چینـی و هومیوپاتـی بـرای كاهش وزن 
اسـتفاده كنیـد. سـعی كنیـد دسـت كم یـک بار این شـیوه 

هـا را تجربـه كنیـد تـا از فوایـد آن بهره مند شـوید.
21- تلویزیون را خاموش کنید

بـه هنـگام مصـرف وعده هـای غذایـی هرگز به تماشـای 
تلویزیـون، فیلم و یا اخبار مشـغول نشـوید. ایـن كار موجب 
مـی شـود در طـول مـدت صرف غـذا متوجـه میـزان غذا و 

كالـری ای كـه مصرف كردید نباشـید.

تقویت موی نازک و ناخن شکننده
با چندین مواد غذایی

تناسب اندام و الغری به روش چینی!
 به کوشش عطیه بهره بر

سالمت

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 6001512-94/4/24 هیـات اول/دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملک ماهـان تصرفـات مالکانه 
بامعـارض متقاضـی آقای/خانم موقوفه مدرسـه معصومیه فرزند بشـماره شناسـنامه صـادره از در یک باب خانه/

یـک قطعـه زمیـن مزروعی بـه مسـاحت 635000 مترمربع پاک 37 فرعـی از 7 اصلی مفروز و مجزی شـده از 
پـاک 32 فرعـی از 7 اصلـی واقـع در بخـش 6 كرمـان- محـی اباد جنـب اتوبان هفت باغ روسـتای عبـدل اباد 
خریـداری از مالـک رسـمی آقای/خانـم طبـق حکـم تولیـت محـرز گردیـده اسـت. لذا بـه منظور اطـاع عموم 
مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی می شـود در صورتی كه اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت 
متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهی به مـدت دو مـاه اعتـراض خود را 
بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظـرف مـدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتـراض دادخواسـت خود را 
بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذكور و عـدم وصول اعتـراض طبق 

مقـررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/6/9                        تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/6/25          

رئیس ثبت اسناد و اماک- شهرام احمدی          
م الف 2281                  

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 6001504-94/4/24 هیـات اول/دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملک ماهـان تصرفـات مالکانه 
بامعـارض متقاضـی آقای/خانم مدرسـه موقوفه معصومیه فرزند بشـماره شناسـنامه صـادره از در یک باب خانه/

یـک قطعـه زمیـن مزروعی به مسـاحت 656000 مترمربـع پاک 38 فرعـی از 7 اصلی مفروز و مجزی شـده از 
پـاک 32 فرعـی از 7 اصلـی واقـع در بخـش 6 كرمـان- محـی اباد جنـب اتوبان هفت باغ روسـتای عبـدل اباد 
خریـداری از مالـک رسـمی آقای/خانـم طبـق حکـم تولیـت محـرز گردیـده اسـت. لذا بـه منظور اطـاع عموم 
مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی می شـود در صورتی كه اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت 
متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهی به مـدت دو مـاه اعتـراض خود را 
بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظـرف مـدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتـراض دادخواسـت خود را 
بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذكور و عـدم وصول اعتـراض طبق 

مقـررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/6/9                        تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/6/25          

رئیس ثبت اسناد و اماک- شهرام احمدی    
م الف 2279  

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 139460319007005265 هیـات اول موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملک كرمـان تصرفـات مالکانه 
بامعـارض متقاضـی خانـم فاطمـه صالحـی درختنجانی فرزنـد علی بشـماره شناسـنامه 2 صـادره از كرمان در 
ششـدانگ یـک بـاب سـاختمان بـه مسـاحت 202 مترمربع تحـت پـاک 13747 فرعـی از 4776 اصلـی واقع 
در بخـش 1 كرمـان بـه آدرس كرمـان بزرگـراه ایـت اله خامنـه ای خیابان رضـوان كوچه بهـاران 2 خریداری از 
محـل مالکیـت خانـم پوراندخـت كاویانـی محـرز گردیده اسـت. لذا بـه منظور اطاع عمـوم مراتـب در دو نوبت 
بـه فاصلـه 15 روز آگهـی می شـود در صورتی كه اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیت متقاضـی اعتراضی 
داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولین آگهی بـه مدت دو مـاه اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم و 
پـس از اخـذ رسـید ظـرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی تقدیم 
نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذكـور و عـدم وصـول اعتـراض طبق مقـررات سـند مالکیت 

صادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/6/11

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/6/25  
كفیل اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان كرمان- امین رضا قوام 

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 139460319007006518 هیـات اول موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملک كرمـان تصرفـات مالکانه 
بامعـارض متقاضـی خانـم اكـرم صابری فرزند علی بشـماره شناسـنامه 190 صادره از گلباف در ششـدانگ یک 
بـاب سـاختمان بـه مسـاحت 246/39 مترمربـع تحـت پـاک 13946 فرعـی از 3968 اصلـی مفـروز و مجزی 
شـده از پـاک 899 فرعـی از 3968 اصلـی واقـع در بخـش 2 كرمـان به آدرس كرمـان بلوار تره بـار كوچه دوم 
خریـداری از محـل مالکیـت آقـای جـواد پور حیـدری محرز گردیده اسـت. لـذا به منظـور اطاع عمـوم مراتب 
در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهی می شـود در صورتی كه اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی 
اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولیـن آگهی به مـدت دو ماه اعتـراض خود را به ایـن اداره 
تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض دادخواسـت خـود را بـه مراجع 
قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذكور و عـدم وصـول اعتراض طبـق مقررات 

سـند مالکیـت صادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/6/11

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/6/25  
كفیل اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان كرمان- امین رضا قوام 

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 139460319007009767 هیـات دوم موضـوع قانون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملک كرمـان تصرفـات مالکانه 
بامعـارض متقاضـی خانـم نسـیم امیـری زاده فرزند ماشـااهلل بشـماره شناسـنامه 18627 صـادره از تهـران در 
ششـدانگ یـک باب سـاختمان به مسـاحت 196/49مترمربـع كه مـوازی 117/60 مترمربع از ششـدانگ عرصه 
مـورد تقاضـا متعلـق بوقـف و در اجاره نامبـرده قـرار دارد تحت پاک 1254 فرعـی از 12 اصلـی واقع در بخش 
4 كرمـان بـه آدرس كرمـان بلـوار جمهـوری خیابـان خوارزمـی كوچـه 14 خریـداری از محـل مالکیـت آقـای 
محمدحسـین ایاقـی محـرز گردیـده اسـت. لذا بـه منظور اطـاع عموم مراتـب در دو نوبـت به فاصلـه 15 روز 
آگهـی مـی شـود در صورتی كه اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می 
تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه مدت دو مـاه اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید 
ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتـراض دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایـی تقدیم نماینـد. بدیهی 
اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذكـور و عدم وصـول اعتراض طبـق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد. 

تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/6/11                        تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/6/25  
كفیل اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان كرمان- امین رضا قوام 
م الف 2293   

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 139460319007010393 هیـات دوم موضـوع قانون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملک كرمـان تصرفـات مالکانه 
بامعـارض متقاضـی خانـم فرشـته صدقی چتـرودی فرزند عباس بشـماره شناسـنامه 881 صـادره از كرمان در 
ششـدانگ یـک بـاب سـاختمان بـه مسـاحت 176/50 مترمربـع تحـت پـاک 13812 فرعـی از 4776 اصلـی 
مفـروز و مجـزی شـده از پـاک 119 فرعـی از 4776 اصلـی واقـع در بخش 1 كرمـان به آدرس كرمـان ابتدای 
جـاده سـیدی كوچـه گاوداری خریـداری از محـل مالکیـت آقای محمد رشـید فرخـی محرز گردیده اسـت. لذا 
بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب در دو نوبت بـه فاصله 15 روز آگهی می شـود در صورتی كه اشـخاص نسـبت 
بـه صـدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولین آگهی بـه مدت دو 
مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید ظرف مـدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض 
دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهی اسـت در صـورت انقضـای مدت مذكـور و عدم 

وصـول اعتـراض طبـق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/6/11                        تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/6/25  

كفیل اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان كرمان- امین رضا قوام 
م الف 2298        

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 139360319007028907 هیـات دوم موضـوع قانون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملک كرمـان تصرفـات مالکانه 
بامعـارض متقاضـی آقـای محمـد كدخـدا نجف آبـادی فرزند علی بشـماره شناسـنامه 50 صادره از شـهداد در 
ششـدانگ یـک بـاب خانه به مسـاحت 175 مترمربع تحت پـاک 13196 فرعی از 4776 اصلـی واقع در بخش 
1 كرمـان بـه آدرس كرمـان بزرگـراه آیـت الـه خامنـه ای كوچه 29 كوچـه علی ابـن ابیطالب )ع( خریـداری از 
محـل مالکیـت آقـای سـید جال عمرانـی محرز گردیده اسـت. لذا بـه منظور اطاع عمـوم مراتـب در دو نوبت 
بـه فاصلـه 15 روز آگهـی می شـود در صورتی كه اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیت متقاضـی اعتراضی 
داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولین آگهی بـه مدت دو مـاه اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم و 
پـس از اخـذ رسـید ظـرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی تقدیم 
نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذكـور و عـدم وصـول اعتـراض طبق مقـررات سـند مالکیت 

صادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/6/11

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/6/25  
كفیل اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان كرمان- امین رضا قوام  

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

برابـر رای شـماره 139460319007013461 هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک كرمـان تصرفات 
مالکانـه بامعـارض متقاضـی آقـای علـی خدیوتهمتنی فرزند شـاهرخ بشـماره شناسـنامه 420 صـادره از اهواز 
در ششـدانگ یـک بـاب سـاختمان به مسـاحت 305/97 مترمربع كه مـوازی 110 مترمربع از ششـدانگ عرصه 
مـورد تقاضـا متعلـق بوقـف و در اجـاره نامبـرده قـرار دارد تحت پـاک 11724 فرعـی از 1783 اصلـی واقع در 
بخـش 3 كرمـان بـه آدرس كرمـان خیابان خورشـید كوچه 49 خریـداری از محـل مالکیت آقای ماشـااله ثمره 
هدایـت زاده محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه منظور اطاع عمـوم مراتـب در دو نوبت بـه فاصلـه15روز آگهی می 
شـود در صورتـی كـه اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از 
تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خود را بـه این اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظرف 
مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض ،دادخواسـت خود را بـه مراجع قضایـی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت در 

صـورت انقضـای مـدت مذكـور و عـدم وصـول اعتراض طبـق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول:94/06/25
تاریخ انتشار نوبت دوم:94/07/8

كفیل اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان كرمان- امین رضا قوام  

آگهی حصر وراثت 
خواهـان رونوشـت حصـر وراثـت زیـن العابدیـن نجمـی نیـا فرزنـد محمد به 
شـرح دادخواسـت تقدیمـی ثبت شـده بـه كاسـه 9409983486500630 
از ایـن دادگاه درخواسـت گواهـی حصـر وراثـت نمـوده و چنیـن توضیـح داده كـه 
شـادروان محمـد نجمـی نیـا در اقامتـگاه دائمـی خـود بـدرود حیـات گفتـه و ورثه 
حیـن الفـوت آن عبارتنـد از: 1- شـهناز گلپایگانـی فرزنـد فـرج الـه ش.ش 1 ت.ت 
1328 همسـر متوفـی 2- غامعبـاس نجمی نیا فرزند محمـد ش.ش 2 ت.ت 1328 
فرزنـد متوفـی 3- صدیقـه نجمـی نیـا فرزنـد محمـد ش.ش 24 ت.ت 1353 فرزند 
متوفـی 4- طیبـه نجمـی نیـا فرزنـد محمـد ش.ش 260 ت.ت 1356 فرزند متوفی 
5- سـکینه نجمـی نیـا فرزنـد محمـد ش.ش 4 ت.ت 1334 فرزند متوفـی 6- مریم 
نجمـی نیـا فرزنـد محمـد ش.ش 3 ت.ت 1343 فرزنـد متوفی 7- كلثـوم نجمی نیا 
فرزنـد محمـد ش.ش 7 ت.ت 1337 فرزنـد متوفـی 8- امیر نجمی نیـا فرزند محمد 
ش.ش 18 ت.ت 1350 فرزنـد متوفـی 9- زیـن العابدیـن نجمـی نیـا فرزنـد محمد 
ش.ش 28 ت.ت 1339 فرزنـد متوفـی 10- گلسـتان نجمی نیـا فرزند محمد ش.ش 
975 ت.ت 1331 فرزنـد متوفـی 11- فاطمـه نجمـی نیـا فرزنـد محمـد ش.ش 5 

ت.ت 1345 فرزنـد متوفی 
اینـک بـا انجـام تشـریفات مقدماتـی درخواسـت مزبـور یک نوبـت آگهی مـی گردد 
تـا چنانچـه شـخصی اعتراضـی دارد و یا وصیـت نامـه ای از متوفی نزد او می باشـد 
از تاریـخ نشـر آگهـی ظـرف مـدت یک مـاه بـه ایـن دادگاه تقدیـم دارد واال گواهی 

صـادر خواهد شـد. 
رئیس شورای حل اختاف شماره 15 شهرستان سیرجان

سیمین ذاكری افشار 
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مدل ارزانتر رضوانی
 با 300 اسب قدرت 

اگـر مـدل 500 اسـب بخـاری Beast بـا قیمـت 165 
می باشـد،  قیمـت  گـران  شـما  نظـر  از  دالری اش  هـزار 
اسـتارت آپ كالیفرنیایـی رضوانـی قصـد دارد بـا ارائه یک 
مـدل ارزان تـر با نـام Beast Speedster میـزان فروش 

خـود را افزایـش دهد. 
لیتـری چهـار   2.4 موتـور  همـان  از  نیـز  مـدل  ایـن 
اسـتفاده   Si سـیویک  هونـدا  دار  سوپرشـارژر  سـیلندر 
می كنـد كـه در مـدل اولیـه وجـود داشـت. ولـی در مدل 
بـا كاهشـی 200  موتـور  نیـروی   ،Beast Speedster
در  اسـت.  رسـیده  بخـار  اسـب  بـه 300  بخـاری  اسـب 
نتیجـه ایـن كاهش نیـرو قیمت آن نیز بـه 139 هزار دالر 
كاهـش پیـدا كرده اسـت.  چنیـن قیمتی هنوز هـم برای 
یـک خـودروی بـا بدنه فیبر كربـن آریل اتم )نسـخه 365 
اسـب بخـاری با قیمـت پایه 89 هـزار دالری( كـه نیروی 
خـود را از یـک موتـور تقویت شـده هوندا سـیویک تأمین 
می كنـد، مخصوصـاً بـا در نظـر گرفتن این كـه مدل 365 
اسـب بخـاری پورشـه باكسـتر اسـپایدر قیمـت پایـه ای 
معـادل 82 هزار دالر دارد بسـیار زیاد محسـوب می شـود. 
رضوانی شـتاب صفر تـا صـد Beast Speedster كه 
بـا داشـتن وزنـی معـادل 748 كیلوگـرم دقیقـاً هـم وزن 
مـدل 500 اسـب بخـاری Beast می باشـد را 3.5 ثانیـه 
اعـام كـرده اسـت. شـتاب صفر تا صـد مـدل Beast نیز 
2.7 ثانیه می باشـد.  فردیس رضوانی، مدیرعامل اسـتارت 
آپ رضوانـی در ابـن بـازه می گویـد: »ما قصد داشـتیم در 

ایـن مـدل بـر چابکـی بیشـتر از سـرعت تاكیـد و تمركـز 
كنیـم«. وی ادامـه می دهـد: »بـه عنـوان مـدل تکمیـل 
تمركـز  بخـاری،  اسـب   500 قدرتمنـد   Beast كننـده 
اسپیدسـتر بیشـتر بـر روی هندلینـگ، و عملکـرد ناب در 

جـاده بـه عنـوان یـک خودروی سـقف بـاز می باشـد«. 
طبـق اعـام كمپانـی، طراحـی داخلـی ایـن مـدل در 
اسـت. در مـدل  پیـدا كـرده  ارتقـا   Beast بـا  مقایسـه 
اسپیدسـتر روكـش چرمـی به صندلی هـای فیبـر كربنی، 
و  اسـت  شـده  اضافـه  دنـده  دسـته  و  فرمـان  غربیلـک 
صندلی هـای خـودرو مجهـز بـه كمربندهای ایمنـی چهار 
تکـه ای شـده اند.  با دیـدن تصاویـر، متوجه می شـویم كه 
صفحـه نمایـش مـدل 500 اسـب بخـاری بـا یـک پنـل 
معمولـی جایگزیـن شـده اسـت كه مجهـز بـه دكمه های 
اسـتاندارد آریـل اتـم می باشـد. اگـر بخواهیـم رو راسـت 
باشـیم، ایـن موضـوع یـک نقطه ضعف بـرای ایـن خودرو 
محسـوب می شـود، زیرا امروزه معمولی تریـن و ارزان ترین 
خودروهـا نیـز مجهـز بـه صفحه نمایـش در داخـل كابین 
می باشـند، چـه رسـد به خودرویـی كه قیمتـی معادل بی 
 AMG GT پورشـه 911 جی تی 3 و مرسـدس ،i8 ام و

S دارد، فکـر كنـم متوجـه منظـور من شـدید!

مذاكـرات بـه گونـه ای پیـش مـی رود تـا از 
بهتریـن هـا در قطـب سـوم اسـتفاده كنیـم بـه 
همیـن دلیـل بـا صبـوری پیـش مـی رویـم تـا 
بتوانیـم در انتخـاب شـركای تجـاری یا سـرمایه 

گـذاران دقـت كافـی را داشـته باشـیم. 
بـه گـزارش اخبـار خـودرو بـه نقـل از دنیـای 
اقتصـاد ، دبیـر شـورای عالی مناطـق آزاد آخرین 
وضعیـت ایجاد قطب سـوم خودروسـازی كشـور 
را تشـریح كـرد و گفـت كـه مذاكـره بـا بـزرگان 

صنعـت خـودرو دنیا برای قطب سـوم در دسـتور 
كار قـرار گرفته اسـت.

اكبـر تـركان گفت: چنـدی پیش كـه موضوع 
ایجاد قطب سـوم خودروسـازی در چابهار رسـانه 
مذاكـره  حـال  در  هایـی  شـركت  بـا  شـد،  ای 
بودیـم كـه در شـرایط تحریمـی قـادر باشـند بـا 
مـا همـکاری كننـد كه با بـه ثمر رسـیدن تاش 
هـای دیپلماتیـک بـرای حـل مسـاله هسـته ای 

ایـن مذاكـرات قطع شـد.

سـوم  قطـب  ایجـاد  بـرای  گفـت:  او 
خودروسـازی در چابهـار مصمـم هسـتیم و ایـن 
موضـوع منتفـی نشـده اسـت بلکـه بـا توجـه به 
فرصـت هایی كـه در پسـاتحریم به وجـود آمده 
ترجیـح بـر این اسـت از همـه فرصت هـای بین 
المللـی اسـتفاده كنیـم. لـذا تحمـل كـرده ایـم 
تـا موعـد برداشـته شـدن تحریـم ها فرا برسـد، 
آن وقـت بـرای ایجاد قطب سـوم خودروسـازی، 
از همـه پتانسـیل هـا و امکانـات موجـود، بهـره 
ببریـم و بتوانیـم تصمیمـی بگیریـم كـه بهترین 

تصمیـم باشـد.
تـركان افـزود: مذاكـرات بـه گونـه ای پیـش 
مـی رود تـا از بهترین ها در قطب سـوم اسـتفاده 
كنیـم بـه همیـن دلیـل بـا صبـوری پیـش مـی 
رویـم تـا بتوانیـم در انتخـاب شـركای تجـاری یا 
سـرمایه گـذاران دقـت كافی را داشـته باشـیم و 
بعدهـا نگوییـم كـه ای كاش صبر كـرده بودیم تا 

فضـا بازتر شـود.
دبیـر شـورای عالـی مناطـق آزاد در حالـی از 
قطـب سـوم خودروسـازی سـخن مـی گویـد كه 

كارشناسـان بـر ایـن باورنـد بـا توجه به سـرمایه 
گـذاری هـای صـورت گرفتـه در كرمـان موتـور، 
اسـتان كرمـان بـا افزایـش سـهم خـود در تولید 
انـواع خـودرو كـره ای، آلمانـی و چینی در سـال 
هـای گذشـته، عما به قطب سـوم خودروسـازی 

كشـور تبدیل شـده اسـت.
اقتصـادی  لیـاز، كارشـناس مسـائل  سـعید 
نیزتصریـح كـرد كـه توسـعه صنعـت خـودرو در 
كرمـان یـک اتفـاق بـزرگ اسـت و پیـش بینـی 
مـی شـود بـا گسـترش فعالیـت هـا خـود بتواند 
سـهم باالتـری از تولید خـودرو در ایـران را از آن 

كند. خـود 
از نظـر لیـاز سـرمایه گـذاری در ایـران برای 
كمتـر خودروسـازی توجیـه اقتصـادی دارد و بـا 
توجـه بـه اینکـه اشـل اقتصـادی تولیـد خـودرو 
حداقـل یکصدهـزار دسـتگاه در سـال اسـت، بـه 
نظـر مـی رسـد بـزرگان صنعـت خـودرو دنیـا به 
دنبـال تولید مشـاركتی باشـند و خود راسـا وارد 
تولیـد خـودرو خـارج از زنجیـره ایـران خـودرو، 

سـایپا و كرمـان موتـور نشـوند.

رئیـس جمهـور سـال گذشـته در مراسـم روز 
صنعـت و معـدن، موضـوع ایجـاد قطـب سـوم 
خودروسـازی را علنـی كرد و با انتقـاد تلویحی از 
دو خودروسـاز بـزرگ كشـور گفت كه آنهـا نباید 
از ورود رقبـای جدیـد هراس داشـته باشـند. پس 
از آن بـود كـه اكبـر تـركان سـخن از ایجاد قطب 
سـوم خودروسـازی در چابهـار بـه میـان آورد و 
گفـت كـه این قطـب احتماال با مشـاركت سـپاه 

در ایـن منطقـه ایجـاد خواهد شـد.
او اسـفند ماه گذشـته نیز در نشسـتی خبری 
گفتـه بـود كـه تاكنـون دو سـرمایه گذار جدی و 
یـک سـرمایه گذار نیمـه جـدی بـرای راه انـدازی 
قطـب سـوم خودروسـازی در ایـران ابـراز تمایل 
كرده انـد امـا بـه دلیـل اینکـه ایـران در آسـتانه 
شـرایط جدیـد بین المللـی بـه سـر می بـرد، آنها 

منتظـر روشـن شـدن فضـای جدید هسـتند.
حـال بـا توجـه بـه توافـق ایـران بـا غـرب و 
رقابـت خودروسـازان بـرای یافتن شـركای جدید 
بایـد دیـد كـه قطب سـوم خودروسـازی كشـور، 

نصیـب كـدام خودروسـاز خواهـد شـد.

استان کرمان، قطب سوم خودروسازی کشور
کارشناسان بر این باورند

6 نوآوری در خودروهای بی  ام  دبلیو 2016
 به کوشش آرین اسدی

قطعـات  و  بخش هـا  تمـام  در  فنـاوری  گسـترش  بـا 
خودرو هـا، سـازندگان خودروهـای لوكـس در فکـر اعمال 
تغییـری اساسـی و متفـاوت سـاختن خودروهـای خـود 
هسـتند. زمانـی كـه شـركت های خـودرو سـازی بیـوک 
و BMW دارای CarPlay اپـل در خودروهـای خـود 
بودنـد، تعـداد اندكـی از برند هـا فقـط دارای نمایشـگر در 
داشـبورد خودروهـای خود بودنـد. در ادامه، بـه 6 نوآوری 
بی ام دبلیـو  خـودروی   7 سـری   2016 مـدل  بی نظیـر 

خواهیـم پرداخـت.
سـری 7 خودروهـای BMW، پرچمـدار اتومبیل های 
این شـركت آلمانی محسـوب می شـود. شـركت بی ام دبلیو 
همیشـه در حـوزه ی فناوری خودروها پیشـرو بوده اسـت. 
شـركت یـاد شـده از نسـل های قبلـی خودروهـای خـود، 
اسـتفاده از سیسـتم ناوبری داخـل داشـبورد، ویژگی های 
امنیتـی فعال، كنسـول مركـزی كنترل كننـده و آی درایو 
را آغـاز كـرد؛ در حالـی كه، دیگـر تولید كننـدگان خودرو 
پـس از شـركت بی ام دبلیـو اقـدام بـه اسـتفاده از چنیـن 

كردند. فناوری هایـی 
شـركت آلمانـی بی ام دبلیـو بـه تـک تـک خودروهـای 
مـدل 2016 سـری 7 خود كـه دارای 24 ویژگـی نوآورانه 
انحصـار  در  ویژگی هـا  ایـن  از  نیمـی  می بالـد.  هسـتند، 
رانندگـی  تسـت های  بـه  توجـه  بـا  هسـتند!  بی ام دبلیـو 
انجـام شـده بـا ایـن سـری از بی ام دبلیـو، 6 ویژگـی  ایـن 
خـودرو مـا را تحـت تاثیـر قـرار داد كـه در ادامـه ی مقاله 

معرفـی خواهیـم كرد.
کنترل با ژست های حرکتی

بـه  مجهـز  خـودروی  اولیـن   ،7 سـری  تنهـا  نـه   
نمایشـگر لمسـی اسـت بلکـه حتـی بـرای فعـال كـردن 
تعـداد معینـی از ویژگی هـا هـم، نیـازی به لمـس آن هم 
نیسـت! خودروهـای سـری 7 بی ام دبلیـو بـه لطـف وجود 
دوربیـن مادون قرمز در سـقف خودرو، مکان دسـت را در 
بـاالی دسـته دنـده دنبـال كـرده و تشـخیص می دهـد. با 
اسـتفاده از این قابلیت می توان سیسـتم داشـبورد خودرو 
را از طریـق ژسـت حركتی و اشـاره ی دسـت كنترل كرد. 
عقربه هـای  حركـت  جهـت  در  انگشـت  یـک  گردانـدن 
سـاعت، حجـم صـدای سیسـتم اسـتریو داخل خـودرو را 
افزایـش داده و چرخـش انگشـت در خـاف جهت حركت 
عقربه هـای سـاعت، باعـث كاهـش صـدای سیسـتم یـاد 

شـده می شـود.
پاسـخ دادن بـه تماس هـا در گوشـی هوشـمند متصـل 
بـه خـودرو از طریـق بلوتـوث می توانـد بـه سـادگی بـا 

بـا  می تـوان  همچنیـن  شـود؛  انجـام  نمایشـگر  لمـس 
كشـیدن انگشـت بـه روی نمایشـگر، رد تمـاس داد. بـه 
منظـور كنتـرل ویژگـی مـورد عاقـه ی راننده ی خـودرو، 
داشـبورد  سیسـتم  در  را  حركتـی  ژسـت  دو  می تـوان 

كـرد. برنامه ریـزی 
دوربین نمایش سه بعدی

فنـاوری  شـگفت انگیزترین  از  یکـی  و  نوآورانه تریـن 
توانایـی  بی ام دبلیـو،   7 سـری  خودروهـای  در  جالـب 
نمایـش  دوربیـن  طریـق  از  خـودرو  اطـراف  مشـاهده ی 
سـه بعدی و ژسـت حركتـی اسـت. سیسـتم های دوربین 
نیسـتند؛  جدیـدی  فنـاوری  فراگیـر،  نمایـش  دارای 
دارای  متمـادی  سـال های  بـرای  اینفینیتـی  خـودروی 
چنین سیسـتمی بـوده و بر روی خودروهـای ارزان قیمت 
هـم پیـاده سـازی كرده اسـت. امـا بی ام دبلیو سـری 7 به 
معنـای واقعـی كلمـه، قابلیت نمایـش فراگیـر جدیدی را 
بـرای مشـاهده ی پیرامون خـودرو افزوده اسـت؛ به طوری 
كـه راننـده می توانـد بـا اسـتفاده از كنترل هـای حركتـی 
دسـت، تصویـری 360 درجـه ای از گوشـه و كنـار اطراف 
خـودرو  نقـاط  تمـام  مشـاهده ی  منظـور  بـه  را  خـودرو 
بچرخانـد. عـاوه بـر بـه هـم چسـباندن تصاویـر گرفتـه 
شـده از دوربین هـای مختلـف اطـراف خـودرو، سیسـتم 
هوشـمند بی ام دبلیـو اقـدام به تولیـد انیمیشـن متحركی 
كـه بـه صـورت بادرنـگ تصاویـر اطـراف خـودرو را رندر 

می كنـد، كـرده اسـت.

کنترل از طریق تبلت

 
تبلت هـای  بـا  همـراه  بی ام دبلیـو  خودروهـای   7 سـری 
بـا  می تواننـد  خریـداران  می آینـد.  بـازار  بـه  سفارشـی 
سـفارش گزینـه ی پکیـج لوكـس صندلی عقـب، در حالی 
بـا  داده انـد،  تکیـه  خـودرو  عقـب  بـه صندلی هـای  كـه 
اسـتفاده از تبلـت 7 اینچـی در دسـت خـود، اقـدام بـه 
كنترل سیسـتم صوتی، سـایه بان های چندگانه، سـانروف، 
نورپـردازی داخـل اتومبیل و اتصال هـای اینترنتی كرده و 
قبـل،  از  آمـاده  ورزشـی  برنامـه ی  بـه  حتـی دسترسـی 

داشته باشند.
 ورزشگاه در داخل خودرو با نرم افزار وایتالیتی

 اگـر زمـان كافـی بـرای تمرین هـای ورزشـی نداریـد، 
جـای هیـچ نگرانـی نیسـت؛ سـری 7 بی ام دبلیـو می تواند 
ورزشـگاه شـخصی شـما باشـد! گزینـه ی پکیـج صندلـی 
راحتـی پشـت شـامل نـرم افـزار وایتالیتـی اسـت كـه بـا 

اسـتفاده از ارائـه ی یـک سـری از تمرین هـای ایزومتریک 
پشـتی،  سـرگرمی  سیسـتم  اینچـی   10 نمایشـگر  در 
راهنمایـی  ورزشـی  تمرین هـای  انجـام  بـرای  را  مسـافر 
می كنـد. ایـن مربـی ورزش دیجیتالی، به وسـیله ی فشـار 
بخش هایـی از بـدن بـه صندلـی عقـب و كوسـن ها قابـل 

اسـت. اجرا 
سوییچ امنیتی

زومیت، سـوییچ امنیتی برای سـری هفتـم خودرو های 
كـه  اسـت  لمسـی  ال سـی دی  یـک  شـامل  بی ام دبلیـو 
می توانـد اطاعاتـی همچـون باز یا بسـته بـودن پنجره ها 
خـودرو  درب هـای  نبـودن  یـا  بـودن  قفـل  سـانروف،  و 
و گـزارش میـزان سـوخت باقـی مانـده را نشـان داده و 
سـرویس كـردن خـودرو را یـادآوری كنـد. ایـن سـوییچ، 
مشـابه بزرگ تـر سـوییچ امنیتـی BMW i8 هیبریـدی 
اسـت امـا بـا یک تفـاوت بزرگ كه می تـوان با اسـتفاده از 
سـوییچ امنیتی سـری 7، اقـدام به پارک كـردن خودرو از 
راه دور كـرد! متاسـفانه ایـن ویژگـی، در ایـاالت متحده ی 

آمریـکا غیرقانونی اسـت.
NFC جفت شدن خودرو با گوشی دارای 

 سـری 7 بی ام دبلیـو اولیـن خـودروی تولیدی اسـت كه 
دارای قابلیت ارتباط میدان نزدیک )NFC( اسـت. فناوری 
كـه بـرای بهره مندی از سیسـتم پرداخت اپـل تحت عنوان 
اپـل پِـی و دیگـر سـرویس های مشـابه بـه منظـور جفـت 
شـدن سـریع تر نسـبت به بلوتوث، اسـتفاده شـده است. به 
بیـان دیگـر، فرآینـد جفت شـدن بـا NFC ماننـد بلوتوث 
طاقت فرسـا نیسـت كه با یک پسـورد وارد شـده و عملیات 
تاییـد را انجـام دهید. فقط كافی اسـت بـر روی نقطه ای از 
داشـبورد ضربه بزنید و NFC گوشـی را فعال كنید. تلفن 
هوشـمند در كسـری از ثانیـه بـه خـودرو متصل می شـود.   
مـدل 2016 بی ام دبلیـو سـری 7 دارای دیگـر نوآوری هایی 
همچون چراغ ال ای دی شـبیه به چشـم انداز آسـمان شـب 
در سـقف خـودرو اسـت، كـه طـرح سـتاره های آسـمان را 
حتـی در شـب های ابـری ایجـاد و شـبیه سـازی می كنـد. 
بـرای  همچنیـن دارای نوعـی پنجـره ی شـبکه ای فعـال 
خنـک سـازی بهتـر موتـور و اِیرودینامیـک بهتـر خـودرو 
اسـت. عاوه بـر ایـن مـوارد، این سـری از بی ام دبلیـو دارای 
چراغ هـای ال ای دی در زیـر خـودرو اسـت؛ ایـن چراغ هـا با 
ایجـاد مسـیر نورانـی در كف خیابـان، یافتن و نشسـتن در 
خـودرو را در مکان هـای تاریـک، سـاده تر می كنـد. بـدون 
شـک، مـوارد یـاد شـده و دیگـر تجهیـزات جدید سـری 7 
خودروهـای بی ام دبلیـو، باعـث پیـش افتـادن این شـركت 

آلمانـی از سـایر رقبا خواهد شـد.

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

برابـر رای شـماره 139460319007006394 هیـات اول موضـوع قانون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملک كرمـان تصرفـات مالکانه 
بامعـارض متقاضـی آقـای حسـین دهخدا فرزند علی بشـماره شناسـنامه 3 صـادره از كرمان در ششـدانگ یک 
بـاب سـاختمان مشـتمل بر طبقـات فوقانی به مسـاحت 130 مترمربع كه مـوازی 43/12 مترمربع از ششـدانگ 
عرصـه مـورد تقاضـا متعلـق بوقف و در اجـاره نامبرده قرار دارد تحت پـاک 17479 فرعـی از 1783 اصلی واقع 
در بخـش 3 كرمـان بـه آدرس كرمان خیابان شـهید هاشـم نـادری بین شـرقی3 و4 خریـداری از محل مالکیت 
آقـای غامرضـا آگاه محـرز گردیده اسـت. لذا به منظـور اطاع عموم مراتـب در دو نوبت به فاصلـه15روز آگهی 
مـی شـود در صورتـی كه اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند 
از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو ماه اعتـراض خود را بـه این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف 
مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض ،دادخواسـت خود را بـه مراجع قضایـی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت در 

صـورت انقضـای مـدت مذكـور و عدم وصـول اعتراض طبـق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول:94/06/25                                             تاریخ انتشار نوبت دوم:94/07/8

كفیل اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان كرمان- امین رضا قوام  
م الف 2445         

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

برابـر رای شـماره 139460319007015252 هیـات دوم موضـوع قانون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملک كرمـان تصرفـات مالکانه 
بامعـارض متقاضـی خانـم نیـره داورپنـاه كرمانـی فرزنـد اكبـر بشـماره شناسـنامه 466 صـادره از كرمـان در 
ششـدانگ یـک باب سـاختمان بـه مسـاحت 245/60 مترمربع تحت پـاک 1896 فرعـی از 3982 اصلی مفروز 
و مجـزی شـده از پـاک 109 فرعـی از 3982 اصلـی واقـع در بخـش 2 كرمان بـه آدرس كرمان خیابان شـهید 
نگارسـتانی كوچـه 7 سـمت راسـت اواسـط كوچـه خریـداری از محل مالکیـت آقای اكبـر وحی محـرز گردیده 
اسـت. لـذا بـه منظور اطـاع عموم مراتـب در دو نوبت بـه فاصله15روز آگهی می شـود در صورتی كه اشـخاص 
نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولیـن آگهی به 
مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه این اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظرف مدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم 
اعتـراض ،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایی تقدیـم نمایند. بدیهی اسـت در صورت انقضای مـدت مذكور و 

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

كفیل اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان كرمان- امین رضا قوام  
م الف 2462

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
چـون ششـدانگ یکبـاب خانـه واقـع در راین خ مطهری كوچه شـهید راسـخی فـر مورد تقاضـای آقای 
محمـد رمضانـی مظفرآبـادی تاكنـون تحدیـد حـدود نشـده و نیـاز بـه تحدیـد سـاختمان 59 فرعی از 
1275 اصلـی بخـش 28 به مسـاحت 437/92 مترمربـع واقع در حدود دارد و اعمال تبصـره ذیل ماده 15 قانون 
ثبت هم میسـر نمی باشـد لذا حسـب درخواسـت مالک به شـماره 21084-94/6/23 بدینوسـیله آگهی تحدید 
حـدود اختصاصـی بـه اسـتناد تبصـره ذیـل مـاده 13 قانون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و سـاختمان 
هـای فاقـد سـند رسـمی منتشـر و عملیات تحدیـدی از سـاعت 8 صبـح روز 94/7/16 در محل شـروع و بعمل 
خواهـد آمـد لـذا بـه مالـک یـا مالکیـن اماک مجـاور رقبـه مزبور اخطـار می گـردد كـه در موعد مقـرر در این 
اعـان در محـل وقـوع ملـک حاضـر و در صـورت عـدم مراجعـه مجاوریـن عملیـات تحدیـدی با معرفـی مالک 
انجـام و چنانچـه كسـی نسـبت به حـدود و حقوق ارتقاقی آن اعتراضی داشـته باشـد طبق مـاده 20 قانون ثبت 
حداكثـر ظـرف مـدت 30 روز پـس از تنظیـم صورتمجلـس تحدیـدی اعتراض خـود را كتبـاً به ایـن اداره اعام 
نمایـد و ظـرف مـدت یکمـاه از تاریـخ اعام اعتـراض مهلت دارند تـا به دادگاه صالحـه مراجعه و اقـدام به تقدیم 
دادخواسـت نموده و رسـید تقدیم دادخواسـت را از دادگاه اخذ و به این اداره تسـلیم نمایند بدیهی اسـت پس 
از مضـی مهلـت یـاد شـده و ارائـه گواهی عدم تقدیم دادخواسـت توسـط متقاضـی ثبت عملیات ثبتـی بنام وی 

ادامـه خواهـد یافـت و هیچگونـه ادعایی مسـموع نخواهد بود. 
تاریخ انتشار: چهارشنبه 94/6/25

كفیل ثبت شهرستان كرمان- امین رضا قوام 
م الف 2428                       

آگهی فقدان 
آقـای محمدرضـا صابـری فرزنـد اكبر مالک سـه دانگ مشـاع از ششـدانگ پـاک 127 فرعـی از 3064 
بخـش 3 كرمـان كـه سـند مالکیـت آن بشـرح ثبـت شـماره 41225 صفحـه 594 دفتـر 148 صـادر و 
تسـلیم گردیـد ضمـن تسـلیم دو بـرگ استشـهاد محلی تصدیق امضا شـده مدعی اسـت سـند مالکیت 
پـاک مزبـور بعلـت نامعلـوم مفقـود از بین رفته و درخواسـت سـند مالکیـت المثنی نمـوده لذا باسـتناد اصاح 
تبصـره یـک اصاحـی مـاده 120 آئیـن نامه قانـون ثبت مراتـب در یک نوبـت در تاریـخ منـدرج در ذیل آگهی 
مـی شـود تـا چنانچـه كسـی مدعی انجـام معامله نسـبت به ملـک فوق الذكـر با وجود سـند مالکیت نـزد خود 
مـی باشـد ظـرف مـدت ده روز پس از انتشـار آگهـی به اداره ثبت شهرسـتان كرمـان مراجعه و اعتـراض خود را 
ضمـن ارائـه اصـل سـند مالکیت یا سـند معامله تسـلیم نمایند واال پـس از مدت مذكور نسـبت به صدور سـند 

مالکیـت المثنـی اقدام خواهد شـد. 
تاریخ انتشار: 94/6/25

كفیل ثبت شهرستان كرمان- امین رضا قوام 
م الف 2434

آگهی تحدید اختصاصی 
چون هشـت سـهم مشـاع از نود و شش سـهم ششـدانگ زمین مزروعی دارای پاک 374 اصلی بمساحت 
14/5413 هکتـار واقـع در اراضـی حسـن آبـاد باغ خشـک بخـش 12 كرمان مـورد تقاضای ورثـه مرحوم 
احمـد نورمنـدی پـور نیـاز بـه تحدیـد حـدود دارد اعمـال تبصره ذیـل مـاده 15 قانون ثبت هم میسـر نمی باشـد 
لـذا حسـب درخواسـت مورخـه 94/6/22 مالک بدینوسـیله آگهی تحدید حدود آن باسـتناد تبصره مـاده 12 قانون 
تعیین تکلیف منتشـر و عملیات تحدیدی آن از سـاعت 8 صبح روز شـنبه مورخ 94/7/18 در محل شـروع و بعمل 
خواهـد آمـد لـذا بـه مالک )مالکین( امـاک مجاور رقبه مزبور اخطـار می گردد كـه در موعد مقرر در ایـن اعام در 
محـل وقـوع ملـک حاضـر و در صورت عـدم مراجعه مجاورین عملیـات تحدیدی بـا معرفی مالک انجـام و چنانچه 
كسـی بـر حـدود و حقـوق ارتفاقـی آن اعتراض داشـته باشـد بر طبق مـاده 20 قانـون حداكثر ظرف مـدت 30 روز 
پـس از تنظیـم صـورت مجلس تحدیدی اعتـراض خود را كتباً بـه این اداره اعـام تا به دادگاه صالحه ارسـال گردد. 

بدیهـی اسـت پس از گذشـت مهلت یاد شـده هیچگونـه ادعائی مسـموع نخواهد بود. 
تاریخ انتشار: 94/6/25

رئیس اداره ثبت اسناد و اماک سیرجان- عباس ملکی 
م الف 2325

اجرائیه
مشـخصات محکـوم لـه: ایـران سـلطانی نـژاد فرزنـد بختیار به نشـانی سـیرجان- مسـکن مهـر فردای 
مانـدگار بلـوک شـانزده واحـد یـک طبقـه یـک مشـخصات محکـوم علیـه: مجیـد جوادیـان به نشـانی 
مجهـول المـکان محکـوم بـه: بموجـب درخواسـت اجـرای حکـم مربوطه بـه شـماره و شـماره دادنامه 
مربوطـه 9409973486200082 محکـوم علیـه محکـوم اسـت بـه انتقال سـند رسـمی یک فقره سـیم كارت 

تلفـن همـراه بـه انضمـام كلیـه خسـارات تاخیـر و تادیـه و هزینه های دادرسـی 
محکـوم علیـه مکلـف اسـت از تاریـخ اباغ اجرائیـه: 1- پس از ابـاغ اجرائیه ظـرف ده روز مفاد آنـرا بموقع اجرا 
گـذارد. 2- ترتیبـی بـرای پرداخـت محکـوم به بدهـد. 3- مالی معرفـی كند كه اجـرا حکم و اسـتیفا محکوم به 
از آن میسـر باشـد و در صورتـی كـه خـود را قادر به اجـرای مفاد اجرائیه ندانـد باید ظرف مهلـت ده روز صورت 
جمـع دارایـی خـود را به قسـمت اجرا تسـلیم كند. اگـر مالی نـدارد صریحا اعام نماید هر گاه ظرف سـه سـال 
بعـد از انقضـاء مهلـت مذكـور معلوم شـود كـه قادر به اجـرای حکـم و پرداخت محکوم بـه بوده ایـد لیکن برای 
فـرار در پـرداخ امـوال خـود را معرفـی نکنیـد یا صـورت خـاف واقـع از دارایی خـود بدهید بنحوی كـه اجرای 
تمـام یـا قسـمتی از مفـاد اجرائیـه متعسـر باشـد به مجـازات حبـس از 61 روز تـا 6 مـاه محکوم خواهید شـد. 
4- عـاوه بـر مـوارد بـاال كـه قسـمتی از مـاده 34 اجرای احـکام مدنی می باشـد به قانـون اجرای احـکام مدنی 
و قانـون آییـن دادرسـی مدنـی مصـوب 79/1/21 و همچنیـن مفـاد قانـون نحوه اجـرای محکومیت هـای مالی 

مصـوب 10 آبـان 1377 توجه نمائید. 
متصدی امور دفتری شورای حل اختاف شماره 12 شهرستان سیرجان- سیدی
م الف 1834

آگهی حصر وراثت 
خواهان رونوشـت حصر وراثت عباس شـول فرزند ابراهیم به شـرح دادخواسـت تقدیمی ثبت شـده به 
كاسـه 9409983486500632 از ایـن دادگاه درخواسـت گواهی حصر وراثـت نموده و چنین توضیح 
داده كـه شـادروان زهـره شـول در اقامتـگاه دائمـی خـود بـدرود حیـات گفتـه و ورثه حیـن الفوت آن 
عبارتنـد از: 1- حسـن شـول فرزنـد اصغـر ش.ش 10 ت.ت 1333 پـدر متوفـی 2- عصمـت ناصری نـژاد فرزند 
شـیخ محمدعلـی ش.ش 2 ت.ت 1331 مـادر متوفـی 3- عبـاس شـول فرزنـد ابراهیـم ش.ش 2 ت.ت 1351 
همسـر متوفـی 4- زهرا شـول فرزنـد عباس ش. ملـی 3060963777 ت.ت 1388 فرزند متوفی 5- مها شـول 

فرزنـد عبـاس ش.ملـی 3060560625 ت.ت 1380 فرزند متوفی. 
اینـک بـا انجـام تشـریفات مقدماتی درخواسـت مزبـور یک نوبت آگهـی می گردد تـا چنانچه شـخصی اعتراض 
دارد و یـا وصیـت نامـه ای از متوفـی نـزد او مـی باشـد از تاریـخ نشـر آگهـی ظـرف مدت یکمـاه به ایـن دادگاه 

تقدیـم دارد واال گواهـی صادر خواهد شـد. 
رئیس شورای حل اختاف شماره 15 شهرستان سیرجان

سیمین ذاكری افشار  
م الف 1835                

آگهی حصر وراثت 
خواهـان رونوشـت حصـر وراثـت زیـن العابدیـن نجمی نیا فرزنـد محمد به شـرح دادخواسـت تقدیمی 
ثبـت شـده بـه كاسـه 9409983486500631 از ایـن دادگاه درخواسـت گواهی حصـر وراثت نموده 
و چنیـن توضیـح داده كـه شـادروان شـهناز گلپایگانـی در اقامتـگاه دائمی خـود بدرود حیـات گفته و 
ورثـه حیـن الفـوت آن عبارتنـد از: 1- غامعباس نجمی نیـا فرزند محمـد ش.ش 2 ت.ت 1328 فرزند 
متوفـی 2- صدیقـه نجمـی نیـا فرزنـد محمـد ش.ش 24 ت.ت 1353 فرزند متوفـی 3- طیبه نجمـی نیا فرزند 
محمـد ش.ش 260 ت.ت 1356 فرزنـد متوفـی 4- سـکینه نجمی نیا فرزند محمـد ش.ش 4 ت.ت 1334 فرزند 
متوفـی 5- مریـم نجمـی نیـا فرزنـد محمـد ش.ش 3 ت.ت 1343 فرزنـد متوفـی 6- كلثـوم نجمـی نیـا فرزند 
محمـد ش.ش 7 ت.ت 1337 فرزنـد متوفـی 7- امیـر نجمـی نیـا فرزنـد محمـد ش.ش 18 ت.ت 1350 فرزنـد 
متوفـی 8- زیـن العابدیـن نجمـی نیـا فرزنـد محمـد ش.ش 28 ت.ت 1339 فرزنـد متوفی 9- گلسـتان نجمی 
نیـا فرزنـد محمـد ش.ش 975 ت.ت 1331 فرزنـد متوفـی 10- فاطمـه نجمی نیا فرزند محمـد ش.ش 5 ت.ت 

1345 فرزنـد متوفی 
اینـک بـا انجـام تشـریفات مقدماتی درخواسـت مزبور یک نوبـت آگهی می گـردد تا چنانچه شـخصی اعتراضی 
دارد و یـا وصیـت نامـه ای از متوفـی نـزد او مـی باشـد از تاریخ نشـر آگهـی ظرف مدت یـک ماه به ایـن دادگاه 

تقدیـم دارد واال گواهـی صادر خواهد شـد. 
رئیس شورای حل اختاف شماره 15 شهرستان سیرجان-

سیمین ذاكری افشار 
م الف 1836 
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کرمان ویچ

خبر

تامین روشنایي باغ فتح آباد 
توسط شرکت برق شمال کرمان

بـه گـزارش روابط عمومي شـركت توزیـع نیروي 
برق شـمال اسـتان كرمان، شـهبا مدیرعامل شركت 
توزیـع نیـروي بـرق شـمال اسـتان كرمـان با اشـاره 
بـه تامیـن روشـنایي بـاغ فتـح آبـاد قبـل از شـروع 
بازسـازي گفـت: شـركت هـاي توزیـع بـه عنـوان 
پیشـاني ارتباط مسـتقیم مـردم بـا مجموعه صنعت 
بـرق بایسـتي در انجـام وظیفـه خدمـت رسـاني بـه 
مـردم پیشـقدم باشـند كـه بـه عنـوان نمونـه مـي 
تـوان بـه تامیـن بـرق باغ فتـح آباد اشـاره كـرد. وي 
یـادآوري كـرد: بـاغ فتـح آبـاد قبـل از بازسـازي بـه 
دلیـل موقعیـت مکانـي از نعمت برق محـروم بودكه 
بـا شـروع بازسـازي به دلیـل نیاز سـایر فعالیت هاي 
مرمـت بـه بـرق، باغ فتـح آباد از دو سـو )شـرف آباد 
و اختیـار آبـاد( بـا اعتبـاري بالـغ بـر 2میلیـارد ریال 
در مـدت زمانـي كوتـاه برقدار شـد. وي همچنین به 
11 پـروژه تامیـن روشـنایي معابـر شهرسـتان هاي 
كرمـان،  انـار، شـهربابک، زرنـد و كوهبنـان اشـاره 
كـرد و گفـت: روشـنایي بلوار جمهوري شـهر كرمان 
)حدفاصـل میـدان آزادي تا پـل غدیر(، بانـد كندرو 
مـدرس  بلوارهـاي  بـاغ،  هفـت  گردشـگري  محـور 
شهرسـتان رفسـنجان و امـام خمینـي شهرسـتان 
كوهبنـان بـا اسـتفاده از المپ هـاي LED اصاح و 
روشـن شـده اند. عاوه بر آن، افت ولتـاژ 13 منطقه 

شـهري نیـز برطرف شـده اسـت.

آغاز عملیات ساخت مرکز درمان 
ویژه زنان در کرمان

عملیـات سـاخت مركـز درمـان و كاهش آسـیب 
مـاده 16 ویژه زنان روز شـنبه با حضـور فاح رییس 
شـورای هماهنگـی مبـارزه با مخـواد مخدر اسـتان، 
سـردار چناریـان دبیـر شـورای هماهنگی مبـارزه با 
مـواد مخـدر اسـتان، دكتـر رشـیدی معـاون درمان 
دانشـگاه علـوم پزشـکی كرمـان و روحـی مدیـر كل 
امـور اجتماعـی اسـتانداری كرمـان آغـاز شـد.  بـه 
گزارش پایگاه اطاع رسـانی دانشـگاه علوم پزشـکی، 
ایـن مركـز در محـل كیلومتـر 10 جاده باغیـن و به 
همـت مركز مشـاركت های اجتماعی، سـازمان های 
مـردم نهـاد و خیریـه هـای حوزه سـامت دانشـگاه 
علـوم پزشـکی كرمـان و با همکاری سـتاد مبـارزه با 
مـواد مخـدر اسـتان احـداث می شـود. ایـن مركز با 
400 متـر زیربنـا قرار اسـت در 200 متر آسایشـگاه 
و محـل نگـه داری زنـان آسـیب دیـده و 200 متـر 
محـل اداری، مشـاوره و خدمات بهداشـتی و درمانی 
احـداث شـود. اعتبار سـاخت ایـن مركـز دو میلیارد 
ریـال اسـت كـه توسـط خیریـن سـاخته می شـود 
و قـرار اسـت ایـن مركـز در مـدت دو مـاه بـه بهـره 
بـرداری برسـد.این مركـز درمـان و كاهـش آسـیب 
مـاده 16 بـرای زنانـی كـه دچـار آسـیب شـده انـد 
احـداث مـی شـود تـا بتواننـد دوره بهبـودی را طی 
كننـد و زمینـه بازگشـت آنها به جامعه فراهم شـود.

رییس سازمان جهاد کشاورزی شمال استان: 

تاکنون هیچ جا در تولید 
پسته از استان کرمان پیشی 

نگرفته است
رییـس سـازمان جهاد كشـاورزی شـمال اسـتان 
كرمـان گفـت: تاكنـون هیـچ جـا در تولید پسـته از 
اسـتان كرمان پیشـی نگرفته اسـت، حتی امریکایی 
هـا. بـه گزارش ایسـنا عباس سـعیدی با بیـان اینکه 
تولید پسـته در سـال جـاری در اسـتان كرمان 135 
تـا 140 هـزار تـن بـرآورد شـده، افـزود: پسـته یک 
سـال”on” و یـک سـال “off” دارد و برایـن اسـاس 
برخـی شهرسـتان هـا در هـر سـال تولیـد كمتـر و 
برخـی بیشـتر دارنـد. سـعیدی تصریـح كـرد: هـر 
سـال اینگونـه بـوده و یـک سـال تولیـد ما تـا 170 
هـزار تـن بـوده و یک سـال كمتـر از 130 هـزار تن 
داشـته ایـم، مگـر در شـرایطی كـه حادثـه خاصـی 
بیـان  وی  باشـد.  داده  رخ   ... و  سـرمازدگی  ماننـد 
كـرد: خوشـبختانه امسـال حادثه خاصی در اسـتان 
نداشـتیم، امـا در شهرسـتان هایـی كـه پسـته رقـم 
اكبـری دارنـد، بـه دلیـل عـدم تامیـن نیاز سـرمایی 

زمسـتانه، كاهـش تولیـد داریم.

پیش بینی برداشت 
3450 تن گردو از 
باغ های جنوب کرمان

جهـاد  سـازمان  رئیـس 
كشـاورزی جنـوب كرمـان گفت: 
باغ هـای  از  می شـود  پیش بینـی 
بـارور گـردوی این منطقـه حدود 
محصـول  تـن   450 و  هـزار   3
بـه   . شـود  برداشـت  خشـک 

گـزارش روابـط عمومی سـازمان جهاد كشـاورزی جنـوب كرمان، سـید یعقوب 
موسـوی اظهـار داشـت: برداشـت گـردو از باغ های گـردوی این منطقـه از نیمه 
دوم شـهریور مـاه آغـاز شـده اسـت. وی سـطح زیر كشـت ایـن محصـول را در 
جنـوب كرمـان 4 هـزار و 90 هکتـار دانسـت و بیـان داشـت: عمـده باغ هـای 
گـردو در مناطـق سـاردوئیه، جبالبارز، دلفارد و بحرآسـمان وجود دارد. موسـوی 
تصریـح كـرد: در زمسـتان 93 باغ های گـردوی جنوب كرمان دچار سـرمازدگی 
گسـترده شـد و خسـارت 65 درصدی به محصول سـال جاری وارد شـده اسـت. 
رئیـس سـازمان جهـاد كشـاورزی جنـوب كرمـان ادامـه داد : بـا توجـه بـه این 
امـر پیش بینـی می شـود از مجمـوع 3 هـزار و 925  هکتـار  باغ هـای بـارور 
ایـن منطقـه حـدود 3 هـزار و 450 تـن محصـول خشـک برداشـت شـود.  وی 
افزود: برای جلوگیری از سـیاه شـدن مغز محصول برداشـت شـده گردو توصیه 
می شـود، كشـاورزان بافاصله پس از برداشـت نسـبت به پوسـت كنی محصول 

خـود اقـدام كننـد .

خوشه صنعتی از 
مدل های موفق 
کسب و کار است

كوچـک  صنایـع  معـاون 
صنعتـی  شـهركهای  شـركت 
ازمـدل  یکـی  گفـت:  كرمـان 
هـای موفـق در توسـعه كسـب 
و كارهـای كوچـک و متوسـط، 
ایجاد خوشـه صنعتی اسـت. به 

گـزارش روابط عمومی شـركت شـهركهای صنعتی كرمان، مهدی سـلطانی 
در اولیـن جلسـه شـورای راهبـری خوشـه كسـب وكار فـرش دسـتباف، از 
سـازمان صنایع كوچک و شـهركهای صنعتی ایران به عنوان متولی توسـعه 
صنعتـی و حمایـت هـای نرم افـزاری از صنایع كوچـک نام بـرد و افزود: 10 
اسـتان در كشـور برای توسـعه كسـب وكار فرش دسـتباف از مدل توسـعه 
خوشـه ای اسـتفاده مـی كننـد. وی خاطرنشـان كرد: اسـتان كرمـان نیز به 
لحاظ پیشـینه تاریخی وشـهرت جهانـی در صنعت فرش این مـدل را دنبال 
می كند. وی بسـیج منابع به منظور رسـیدن به اهداف خوشـه كسـب وكار 
فـرش را مهـم تلقی كرد و ادامه داد: دراین راسـتا همکاری سـازمان صنعت، 
معـدن و تجـارت اسـتان، سـازمان آمـوزش فنـی وحرفـه ای، كمیتـه فرش 
اسـتان و سـایر نهادهای مرتبط در كنار شـركت شـهركهای صنعتی كرمان 

در توسـعه ایـن خوشـه موثر اسـت.

حزب استانی 
اصالح طلبان کرمان 
مجوز فعالیت گرفت

حـزب اسـتانی اصاح طلبـان 
»جمعیـت  نـام  بـا  كرمـان 
اسـامی توسـعه و آزادی اسـتان 
كرمـان« مجـوز فعالیـت گرفـت. 
حجت االسـام اسـامی مدیركل 
اسـتانداری كرمـان در  سیاسـی 

همیـن زمینـه بـه گفتارنـو گفـت: كمیسـیون مـاده احـزاب در نشسـت اخیر 
خـود با تاسـیس »جمعیت اسـامی توسـعه و آزادی اسـتان كرمـان« موافقت 
كـرد و مجـوز اولیـه این تشـکل را صادر كـرد. كتر«محمد میرزایـی« در گفت 
و گو با ایسـنا در رابطه با  تشـکیل«جمعیت اسـامی توسـعه و آزادی اسـتان 
كرمـان« اظهـار كـرد: خوشـبختانه بعـد از تقاضای ما مبنـی بر راه انـدازی این 
جمعیـت بـه مدیركل سیاسـی اسـتانداری كرمـان، این درخواسـت بـه وزارت 
كشـور ارسـال و در كمیسـیون ماده 10 بررسـی و تصویب شـد. وی با اشـاره 
بـه اینکـه جمعیـت اصاح طلبان اسـتان كرمان چندین سـال در حـال فعالیت 
تشـکیاتی اسـت افـزود: تفـاوت ما با سـایر جمعیت های مشـابه این اسـت كه 
نبایـد از صفـر شـروع كنیم و تاكنون در قالب شـورای هماهنگـی اصاح طلبان 
اسـتان فعالیـت كرده ایـم اما بعد از اباغ از سـوی اسـتانداری كرمـان، جرئیات 

اقدامـات و فعالیت هـای ایـن جمعیـت اعـام خواهـد شـد.

راه اندازی انجمن 
اکوتوریسم 
دراستان کرمان

كمیسـیون  نشسـت  در 
اتـاق  خدمـات  و  گردشـگری 
و  معـادن  صنایـع،  بازرگانـی، 
كشـاورزی كرمـان، لزوم تشـکیل 
انجمن اكوتوریسـم در این اسـتان 
بـه  گرفـت.  قـرار  تاكیـد  مـورد 

گـزارش روابـط عمومی اتـاق بازرگانی،صنایع، معادن و كشـاورزی اسـتان كرمان، 
رییـس كمیسـیون گردشـگری و خدمـات اتاق در این نشسـت با اشـاره به جاذبه 
هـای اكوتوریسـمی بسـیار فراوان در اسـتان كرمان و بـه ویژه كویـر، تصریح كرد: 
حفظ محیط زیسـت یکی از مباحث اصلی در طبیعت و بوم گردی اسـت. مهدی 
سیاوشـی بـا اشـاره بـه اینکـه اسـتان كرمان بـا توجه بـه وجـود كویر، مـی تواند 
جایـگاه خوبـی در این زمینه داشـته باشـد، عنـوان كرد: مقدمات تشـکیل انجمن 
اكوتوریسـم كرمـان را انجـام خواهیـم داد و از همـه افراد فعال در ایـن زمینه برای 
راه انـدازی آن كمـک می گیریم. رییس كمیسـیون گردشـگری اتاق كرمان گفت: 
كرمـان بـا وجـود جاذبه های فـراوان در بخش گردشـگری مـی تواند نقش مهمی 
در جذب گردشـگر داخلی و خارجی داشـته باشـد. سیاوشـی خاطرنشـان كرد: در 
بیـش از دو سـال گذشـته بـه دلیل اقدامـات خوب دولـت و ارایه تصویـر واقعی از 
ایـران، تمایـل گردشـگران بـه ایران نسـبت به سـال هـای قبـل بیـش از دو برابر 
شـده و شـرایط فعلـی رونـد افزایـش ورود گردشـگر بـه ایران را نشـان مـی دهد.

شهرک های صنعتیجهاد کشاورزی جنوب  اتاق بازرگانیحزب

اگـر در مـاه هـای پیـش بـا شـنیدن »ریـز گـرد« بـه 
یـاد اهـواز و گـرد و غبـاری كه در هـوای این شـهر وجود 
داشـت مـی افتادیـم، حـاال اسـتان كرمـان هـم بـا ایـن 
پدیـده بایـد دسـت و پنجـه نـرم كنـد. دیـروز در همیـن 
رابطـه فرمادنـار ریگان از بسـتری شـدن 600 ریگانی طی 
مـاه هـای اخیـر در مراكـز درمانـی در اثـر ریزگردها خبر 
داد. ریزگـرد پدیـده ای اتمسـفریک اسـت و مجموعـه ای 
اسـت از گـرد و غبـار، دود و دیگـر ذره های خشـک معلق 
در هـوا كه باعث كدر شـدن آسـمان می شـوند. خاسـتگاه 
خودروهـا،  آالیندگـی  صنعتـی،  آالینده هـای  ریزگـرد 
زدن  بیابان هـا، شـخم  آتش سـوزی جنگل هـا، گسـترش 
زمیـن در آب وهـوای خشـک و ... اسـت. ریزگـرد اغلـب 
زمانـی رخ می دهـد كـه ذرات گـرد وغبـار و دود در هوای 

خشـک افزایـش یابد.
وضعیت بحرانی شرق کرمان

دریاچـه تـک فرهـاد ریگان سال هاسـت خشـک شـده 
و رودخانـه فهـرج پشـت سـدي كـه بـر روي آن احـداث 
شـده اسـت اوضاع خوبـی نـدارد و صدها رودخانـه فصلي 
و دائمي اسـتان نیـز همین سرنوشـت تلخ را طـي كرده اند 
و بسـتر شـني ایـن منابـع آبي هـم اكنون كانون شـنهاي 
رواني شـده كه سـایه شـان بر آسـمان شـهر افتاده اسـت 
و مردمان شـرق اسـتان این شـن هـا را نفس می كشـند. 
جـدای از خشـک شـدن رودخانـه هـای شـرق اسـتان، 
بادهـای 120 روزه سیسـتان و بلوچسـتان هـم احتمـال 
بـروز پدیـده ریزگـرد را در شـرق اسـتان كرمـان افزایش 
مـی دهنـد. خصوصـا كـه  در ریـگان 473 هـزار و 284 
هکتـار بیابـان وجـود دارد كـه از ایـن میـزان 109 هزار و 
895 هکتـار جـزو كانـون هـای بحرانـی بیابانی در كشـور 
محسـوب مـی شـوند. آن طـور كـه مهـر نوشـته شـدت 
درگیـری مـردم با شـن های روان بـه حدی اسـت كه 80 
روسـتای ریـگان در محاصـره شـن های روان قـرار دارنـد 
روسـتاها  كوچه هـای  و  معابـر  حتـی  كویـر  شـن های  و 
در  شـدن  بسـته  موجـب  و  می كننـد  مسـدود  نیـز  را 

خانه هـای روسـتاییان می شـود همچنیـن نخلسـتان های 
و كانال هـای آب كشـاورزی و قنات هـا را مسـدود می كند 
و هرروز بیشـتر بر معیشـت وزندگی مردم فشـار می آورد.
بستری شدن 600 نفر در اثر ریزگردها در ریگان

اوضاع در شـرق اسـتان و بخصوص در ریـگان به حدی 
بحرانـی اسـت كـه به گفتـه فرمانـدار ایـن شـهر در چند 
مـاه گذشـته 600 شـهروند ریگانی در اثـر ریزگردها راهی 
مراكـز بهداشـتی و درمانـی این شهرسـتان شـدند. آنطور 
كـه امیـن باقـری به ایرنـا گفته فقـط در یک ماه گذشـته 
سـه مرتبـه ریزگردهـا مهمـان مـردم ریـگان بـوده انـد. 
امیـن باقـری همچنیـن از بسـتری شـدن 30 نفـر در دو 
روز گذشـته به علـت ریزگردها در ریگان خبر داده اسـت.

جازموریان منشا اصلی ریزگردها
 در جنوب کرمان

در حـال حاضـر شـرق و جنـوب اسـتان كرمان نسـبت 
بـه دیگر نقـاط در معرض خطر بیشـتری هسـتند. جنوب 
اسـتان هم سال هاسـت از خشـک شـدن جازموریـان رنج 
مي برنـد و كـم كـم ایـن پیامدهـای ناگـوار ایـن خشـک 
شـدن نمایـان می شـود. این تـاالب زمانی كه پـرآب بود، 
بـه عنـوان یکی از ایسـتگاه هـای مهم زمسـتانی پرندگان 
محسـوب مـی شـد، در پـاک مانـدن هـوای منطقـه تاثیر 
زیـادی داشـت. حاال امـا آنطور كـه كارشناسـان معتقدند 
همیـن جازموریانـی كـه روزگاری باعـث پاكـی هـوا بـود، 
منشـا اصلـی ریزگردهاسـت. حـاال دیگـر بسـتر رودخانـه 
هلیـل رود نیـز در پایین دسـت بـه دلیل احـداث چندین 
سـدي كه بر روي این رودخانه زده شـده خشـکیده اسـت 
و در نتیجـه جازموریـان بزرگتریـن باتـاق شـرق كشـور 
نیـز خشـکیده و دریاچـه اش بیابانـي خشـک و بـي آب و 

علف اسـت. 
كارشـناس بیابان اداره كل منابـع طبیعی و آبخیزداری 
بـا  بـاره معتقـد اسـت:  ایـن  جنـوب اسـتان كرمـان در 
اعـام خبـر خشـک شـدن كامل تـاالب گاوخونـی و روند 
اینـک دریاچـه  و  ارومیـه،  سـریع خشک شـدن دریاچـه 

جازموریـان زنـگ خطـر تولـد كانون هـای داخلـی تولیـد 
ریزگـرد بـه صـدا درآمـده اسـت. وی افـزود: یک میلیون و 
200 هـزار هکتـار بیابـان در جنوب اسـتان كرمـان داریم 
كـه 290 هـزار هکتـار كانـون بحرانی فرسـایش بـادی در 
ایـن سـطح بیابانـی وجـود دارد. جـواد درینی با اشـاره به 
مطالعـات صـورت گرفته، گفـت: یکی از كانون هـای ایجاد 
ریزگردهـا و تامیـن كننده گـرد و غبار تاالب های خشـک 
شـده هسـتند كه تـاالب جازموریـان به علت خشکسـالی 
چندیـن سـاله بـه یک كانـون بحرانی تبدیل شـده اسـت. 
وی عنـوان كـرد: اگـر هرچـه سـریعتر بـرای ایـن تـاالب 
كاری انجـام نشـود كه وضعیـت آن را بهبود ببخشـد، این 
رونـد بـرای سـال های آینـده خطرسـاز اسـت و خطـری 

جـدی كشـاورزی و زندگی مردم در ایـن مناطق را تهدید 
می كنـد و بـه اسـتان هـای همجـوار هـم سـرایت میکند.

اگرچـه ایـن روزهـا خبـری از گـرد و غبـار در جنـوب 
كرمـان نیسـت امـا بـا توجـه بـه خشـک شـدن تـاالب 
وضعیـت  در  هـوا  گرفتـن  قـرار  احتمـال  جازموریـان، 
ناسـالم در ایـن منطقـه وجـود دارد. همانطـور كـه اواخـر 
سـال گذشـته فضـای آسـمان جنـوب كرمـان و بخصوص 

شهرسـتان جیرفـت را ذرات معلـق یـا همـان ریزگردهـا 
فـرا گرفتـه بـود كـه این پدیـده خطـر ایجاد تنگـی نفس 

را ایجـاد كـرد. 
در شهر کرمان هم دغدغه ریزگرد وجود دارد

معاونـت پایـش اداره حفاظـت محیـط زیسـت اسـتان 
كرمـان بـه »پیـام مـا« گفـت: شـرق و جنـوب اسـتان در 
معـرض ریزگردهـا هسـتند و مـا در تـاش هسـتیم تـا با 
ایـن پدیـده مقابلـه كنیـم. مجتبـی نیـک طبع افـزود: در 
طـول ایـن سـال هـا مکاتبـات عدیـده ای بـرای دسـتگاه 
سـنجش ریزگـرد داشـتیم كـه بـه علـت نداشـتن اعتبار، 
موفـق بـه كار گذاشـتن ایـن دسـتگاه در مناطق حسـاس 
نشـدیم. چـرا كـه بـرای مقابلـه بـا ریزگردهـا بایـد اول 
وضعیـت را رصـد كرد و سـپس مقابلـه كرد. وی با اشـاره 
بـه تشـکیل كارگـروه ریزگرد به ریاسـت اسـتاندار كرمان 
گفـت: البته محیط زیسـت بیشـتر كار نظـارت و پایش را 
انجـام مـی دهـد امـا همـه ارگان هـای مربوطـه پـای كار 

هسـتند و مـی خواهنـد بـا ایـن پدیـده مقابله شـود.
نیـک طبـع اضافـه كـرد: با توجـه بـه اینکه ما اسـتانی 
كویـری هسـتیم پتانسـیل بـروز پدیـده ریزگـرد بیشـتر 
در كرمـان بـه نسـبت سـایر اسـتان هـا وجـود دارد. امـا 
تغییـرات اقلیمـی و خشـک شـدن منابع آبی بـروز پدیده 

ریزگـرد را بیشـتر كرده اسـت. 
در اسـتان هـم اولویـت اول مـا بـرای مقابله بـا ریزگرد 
شـرق اسـتان اسـت و بعد جنـوب. معاونت پایـش محیط 
زیسـت كرمـان اظهـار داشـت: بـرای مقابلـه بـا ریزگردها 
بحـث احیـای جنـگل ها و مراتع تخریب شـده در دسـتور 
كار اسـت كـه در مقابلـه با ریزگردهـا تاثیر زیـادی دارند. 
وی در ادامـه بـا بیـان اینکـه از ابتـدای سـال تاكنـون در 
جنـوب كرمـان 85 درصـد روزها هوا در وضعیت مناسـب 
قـرار داشـته و در همیـن بـازه زمانـی در ریـگان 15 روز 
هـوا در وضعیـت ناهنجـار بـوده تصریـح كـرد: مقابلـه بـا 
ریزگردهـا را بـه طـور جـدی در دسـتور كار قـرار دادیـم 
و قطعـا بـا اجرایـی شـدن سـند ریزگـرد اسـتان كـه در 
حـال تدوین اسـت، خطر بـروز این پدیـده در آینده كمتر 

شـد.  خواهد 
 نیـک طبـع در پایـان گفـت: بحـث ریزگـرد بـا توجـه 
اقلیـم در اسـتان كرمـان، خطـری جـدی  بـه تغییـرات 
محسـوب مـی شـود و ریزگردهـا حتـی شـهر كرمـان را 
هـم تهدیـد مـی كننـد و دغدغه ریزگـرد در شـهر كرمان 

هـم وجـود دارد.

فرماندار ریگان از بستری شدن 600 نفر از ریگانی ها در اثر ریزگرد طی ماه های اخیر خبر داد

نفِس خاکی
 رضا عبادی زاده

یـداهلل موحـد دیـروز در جلسـه شـورای حفـظ حقـوق 
بیت المـال اسـتان كرمـان با اشـاره بـه اراضی تصرف شـده در 
روسـتاهای محی آباد و كوهپایه شـهر كرمان گفت: متاسـفانه 
در گذشـته و در برهـه ای از زمـان اقدامـات الزم بـرای حفـظ 
اراضـی دولتـی صـورت نگرفته اسـت و در زمین هـای تصرف 
شـده محی آباد سـهل انگاری هـای زیادی به وجـود آمده بود 
و ایـن سـهل انگاری موجب سواسـتفاده تعدادی سـودجو قرار 
گرفـت. بـه گزارش ایسـنا وی ادامه داد: با عدم نظارت شـوراها 
و سـهل انـگاری آن اعضـا در سـال هـای گذشـته، متاسـفانه 
تعـدادی بـه جعـل اسـناد و زمیـن خـواری روی آوردنـد كه با 
تشـکیل كمیتـه بایـد آن مناطـق پایش و سـریعا ایـن اراضی 
تعییـن تکلیف شـوند. رییـس كل دادگسـتری اسـتان كرمان 
بـا اشـاره بـه اینکـه 544 هکتـار زمیـن در محـی آبـاد واگذار 
شـده اسـت تصریح كـرد: باید تکلیـف این زمین ها مشـخص 
شـود و هماهنگـی هـای الزم بـا دادگاه ماهـان صـورت پذیرد 
تـا كاری كـه توسـط شـوراهای آن محل بـدون تخصص انجام 
می پذیـرد، متوقـف گـردد. موحد افـزود: هر چه سـریعتر باید 

كمیتـه ای ویـژه بـا محوریت راه و شهرسـازی، بنیاد مسـکن، 
فرمانـده انتظامـی و رییس دادگاه بخش ماهان تشـکیل شـود 
تـا ریـز اراضـی دولتـی محـی آباد بررسـی گـردد. وی بـا بیان 
اینکـه سـندهای سـفید و بنجـاق بایـد كنـار گذاشـته شـوند 
گفت: همین سـندهای سـفید موجب سواسـتفاده شـد و باید 
هرچـه سـریعتر تعـارض امور اراضی محـی آباد در دسـتور كار 
شـورا قـرار گیـرد تـا سـودجویان شناسـایی و برخـورد الزم با 

آنهـا انجام شـود. 
رییـس دادگسـتری كل اسـتان كرمـان بـا بیـان اینکـه 
متاسـفانه در فضـای غبارآلـود و مبهـم اسـت كه سـودجویان 
روی كار می آیند بیان كرد: باید با مبارزه ای مسـتمر و تدابیر 
الزم دنبـال سـودجویان بـوده  تا نتیجه مورد نظر واصل شـود 
و تاكیـد مـی كنم كـه اگر در ایـن زمینه كمرنـگ عمل كنیم 
هیـچ اتفـاق دلخواهـی رخ نخواهـد داد. موحـد بـا بیـان اینکه 
دبیـران و كارشناسـان مربـوط در ایـن زمینـه ورودی جـدی 
داشـته باشـند گفـت: بـا هـم افزایی همـه مجموعه ها اسـت 
كـه می توان كاری ارزشـمند انجـام داد  ضمن آنکه باید بحث 

مبـارزه بـا زمین خـواران را نهادیه كنیم و همـه بدانند كه این 
امـر قابـل صرف نظر نیسـت حتی اگـر در ایام انتخابات باشـد. 
وی تصریـح كـرد: تعرض نکـردن به امـواد دولتـی باید تبدیل 
بـه یـک فرهنگ عمومی شـود و همـه بدانند دسـتگاه قضایی 

در رابطـه بـا ایـن امر بـه صورت جـدی كار خواهـد كرد. 
موحـد با اشـاره بـه اراضی تصرف شـده دربخـش كوهپایه 
شهرسـتان كرمـان نیـز گفـت: بـرای285 قطعـه زمیـن در 

كوهپایـه پرونده تشـکیل داده شـده اسـت كه تنها بـه میزان 
52 هکتـار حکـم صـادر شـده اسـت .وی بـا بیـان اینکـه در 
بسـتر رودخانه كوهپایـه تاكنون 10 پرونده بـه مراجع قضایی 
ارسـال شـده كـه بایـد تعیین تکلیف شـود خاطر نشـان كرد: 
هیـات نظارت به همراه سـازمان جهاد كشـاورزی باید تکلیف 
اراضی كوهپایه را ظرف شـش ماه روشـن و نتیجه را به شـورا 

اعـام كنند.

رئیس کل دادگستری کرمان:

باید تکلیف اراضی کوهپایه ظرف شش ماه 
روشن شود

دادگستری

درگیری مردم با شن های 
روان به حدی است که ۸0 
روستای ریگان در محاصره 
شن های روان قرار دارند 
و شن های کویر حتی معابر 

و کوچه های روستاها را نیز 
مسدود می کنند و موجب 
بسته شدن در خانه های 

روستاییان می شود همچنین 
نخلستان های و کانال های 

آب کشاورزی و قنات ها را 
مسدود می کند 
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دل نوشته های غریبی

گور پدر آمریکا، بیا حرف خودمان
رو بزنیم مادر!!*

درسـت یـک روز قبـل از وفـات مـادر عزیـز، صبـور و دریادل حاج قاسـم 
بـا تعجـب وی را همسـفر خـود در سـفر به تهران دیـدم . دیـدن عزیزی كه 
احساسـم بـه وی چیـزی كمتر از حسـین آقا برادر بزرگم نیسـت وجـودم را 
ماالمـال از شـوق و شـعف و تعجـب كـرد، انتظار داشـتم در شـرایط بحرانی 
منطقـه وی را در سـتاد فرماندهـی ببینـم نه كرمان !؟ غافـل از اینکه خدا به 
بنـده مومـن و مخلـص خود فرصت آخرین دیـدار با مادر و وداع بـا وی را آن 

هم درسـت یـک روز قبل از سـفر ابدیـش فراهم كرده اسـت.

 حاج قاسـم را مظلوم تر از همیشـه یافتم غمی غریب در چهره داشـت، 
تـو گویـی می دانسـت مادر آماده سـفر اسـت، از هر دری صحبـت كردیم و 
وقتـی بـه تحلیل شـرایط منطقه و احتمال جنگ رسـیدیم بـا لبخند گفت: 
دیشـب وقتـی در كنـار مـادر ) و البد در جمع دوسـتان ( از آمریکا می گفتم 
مـادرم گفـت گـور پـدر آمریـکا، بیـا حـرف خودمـان را بزنیم مادر!! بیشـک 
مـادر نیز می دانسـت آخریـن دیدار با فرزند رشـید و قهرمانش فرارسـیده و 
مـی خواسـت از فرصـت هـا و لحظـه ها بـرای گفته هـا و ناگفته هـای مادر 

فرزندیش اسـتفاده كند.
 وقتـی سـالها پیـش سـتون سـرداران سـپیده را در تجلیـل از شـهیدان 
گرانقـدر و سـرداران گمنـام اسـتان كرمان در یکی از هفتـه نامه های محلی 
كرمـان راه انداختیـم بارهـا و بارهـا ایـن ایـده بـه ذهنم آمـد كـه از مادرانی 
نیـز یـاد كنیم كـه قطعا اجرشـان از فرماندهـان و بسـیجیان دالور انقاب و 
حماسـه دفاع مقدس كمتر نیسـت، مـادران صبور نگران و چشـم براهی كه 
بارها و بارها در غم فرزندان قهرمانشـان سـوختند و آب شـدند اما چون كوه 
اسـتوار ماندند و درس مردانگی و اسـتقامت دادند و بی شـک شـیرزن طایفه 

سـلیمانی از این قاعده مسـتثنی نیسـت روحش شـاد.
* دیـروز سـالگرد درگذشـت بانـو بی بـی فاطمه مادر سـردار سـلیمانی 
فرمانـده سـپاه قدس بود و سـال قبـل در همین ایـام مظفر اسـکندری زاده 
یادداشـت فـوق را در اختیـار رسـانه هـا قـرار داده بـود كه در این شـماره به 

مناسـبت سـالگرد درگذشـت بانو بی بی فاطمه بازنشـر شـده اسـت. 

  دکتر مظفر اسکندري زاده
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عکس: حمید صادقی
تپه های باستانی کنارصندل جیرفت

از تو که می نویسم

کلمات! 

کاله از سر برمی دارند

شهرام پارسا مطلق

عکس نوشت

8
خبر آخر

قتل یک مرد در درگیری خانوادگی
 مریم سعیدی

یکشـنبه شـب بـرای بـار دیگـر در ادامـه ی درگیـری و نـزاع های 
خانوادگـی میـان دو طایفـه در روسـتای علـی آبـاد سـادات از توابـع 
شـوهر  و  زن  یـک  بـه  جیرفـت،  اسـماعیلیه ی شهرسـتان  بخـش 
تیراندازی شـد و در پی آن یک مرد كشـته و همسـرش مجروح شـد. 
در برخی خبرهای غیر رسـمی شـنیده می شـد وی بـه دلیل وخامت 
اوضـاع ، بـه بیمارسـتان شـهید باهنـر كرمـان منتقل شـد امـا در پی 
تمـاس های انجام شـده با این بیمارسـتان، مسـئولین از وجود چنین 

شـخصی اظهـار بـی اطاعـی كردند.
ایـن اتفـاق در فاصلـه ی زمانی كمـی از درگیری قبلـی كه در پنج 

شـنبه شـب رخ داده بود، به وقوع پیوسـت.
در گفـت و گـوی تلفنـی بـا فرمانـده نیـروی انتظامـی شهرسـتان 
جیرفـت وی ضمـن تائیـد صحـت ایـن خبـر اظهـار داشـت: اسـاس 
مشـکات این طوایف و خانواده ها یک مسـئله ی ناموسـی )تجاوز به 
عنف( می باشـد كه باید به صورت ریشـه ای حل شـود. اما متاسـفانه 
سـران ایـن طایفـه هـا هنوز نتوانسـتند نقش اساسـی خـود را در رفع 

ایـن اختافات ایفـا كنند.
مهریار سـعیدی ضمن اشـاره به دسـتگیری قاتلیـن در موارد قبلی 
در توضیـح جـرم قتل در ایـن نواحی گفت: قتل هـای رخ داده در این 
مناطـق جـزء پدیـده هـای امنیتـی نیسـتند بلکـه ناشـی از معضات 
فرهنگـی، اجتماعـی و قومی می باشـند. لـذا باید به مسـائل فرهنگی 
واجتماعـی مردمـان ایـن ناحیه بیـش از پیش توجه شـود و دسـتگاه 
هـای مختلـف  بـا همـکاری یکدیگر برای رفـع نقاط ضعف ایـن موارد 

تـاش كنند.
فرمانـده ی نیـروی انتظامـی شهرسـتان جیرفـت تصریـح كـرد: 
وظیفـه ی پلیـس دسـتگیری قاتـان و ارجاعشـان بـه مراجـع قضایی 
مـی باشـد و نیـروی انتظامـی در رابطـه بـا قتـل چـه در دسـتگیری 
و چـه پیگیـری هیـچ كوتاهـی ای نمـی كنـد و چنانچـه در مـوردی 
پیشـگیری نیـاز باشـد ماننـد آشـتی دادن طوایـف بـا یکدیگـر همان 
طـور كـه  حـدود 7-8 مـاه پیـش در بلـوک صـورت گرفـت كـه از 
اقدامـات دسـتگاه امنیتی، نیـروی انتظامی و شـورای تامین بود، نقش 

خـود را ایفـا مـی كند.

کنسرت
واکنش رضا صادقی به لغو کنسرتش در کرمان

قرار بود 21 شـهریور در پدیده كویر كنسـرت رضا صادقی برگزار 
شـود امـا ایـن كنسـرت لغـو شـد. رضـا صادقـی در اینسـتاگرامش 
اینگونـه بـه ایـن موضـوع واكنـش نشـان داد: »متاسـفانه بـه دالیل 

همیشـه مجهول، كنسـرت كرمان كنسـل شـد. 
مشـتاق  خیلـی 
دیـدن  بـرای  بـودم 
تـک تـک یارانـم امـا 
حیـف... شـاید بعد از 
مـرگ كـه لقب هـای 
آدم  بـه  متفـاوت 
می شـه،  وصـل 
رازهـای سـر بـه مهر 
هـم فـاش بشـه. بـه 
تمـام  از  روی  هـر 
عذرخواهـی  جانانـم 

. » می كنـم

تیاتر

تئاتر کمدی “روزگاری جنوب شرق”
به نویسندگی و كارگردانی جلیل امیری

زمـان: از پنجشـنبه 19 شـهریور سـاعت 19:30 بـه مـدت بیسـت 
شب

مکان: سالن بسطامی )پارک مادر(    بهای بلیط: 7000 تومان


