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پیشخوان

از آقای فردوس مالیی جانشین فرماندهی قدس تاکتیکی فجر شهرستان 
رودبار)رزمنده هشت سال دفاع مقدس( و همکارانش که موفق شدند طی 6 ساعت 

دو جوان گروگان گرفته شده توسط اشرار و سارقین مسلح شهرستان دلگان
 را نجات دهند تشکر و قدردانی می کنم.

باتشکر عبدل بامری   

در اولیـن جلسـه شـورای اداری اسـتان کرمـان در سـال 
جـاری، علیرضـا رزم حسـینی اسـتاندار کرمان اجـرای پروژه 
هـای نیمه تمـام را از جمله اولویت های کاری اسـتان کرمان 
طـی سـال جـاری دانسـت. اواخـر مـرداد مـاه هـم بـود کـه 
رزم حسـینی از بـه پایـان رسـاندن ۲۴درصـد از پروژه هـای 
نیمه تمـام خبـر داد. پـروژه هایـی کـه معمـوال از دولتـی بـه 
دولـت بعـدی منتقـل مـی شـوند. حجـم ایـن پـروژه هـای 
ناتمـام در سـطح کشـور آنقـدر زیـاد اسـت کـه بنا بـه گفته 
معـاون اول رئیـس جمهـور فقط اتمـام پروژه هـای نیمه تمام 
دولـت قبلـی نیـاز بـه 1.5 برابـر بودجـه سـاالنه دولـت دارد. 

اسـحاق جهانگیـری در ایـن مـورد به ایسـنا گفـت: از ابتدای 
کـه  بـوده  ایـن  یازدهـم  دولـت  سیاسـت های  از  یکـی  کار 
طرح هـای نیمه تمـام موجـود بـه بخـش خصوصـی واگـذار 
شـود چراکـه سـرمایه مـورد نیـاز تکمیـل این طرح هـا بیش 
از ۴۰۰هـزار میلیـارد تومان اسـت امـا بودجـه عمرانی دولت 
حـدود ۳۰هـزار میلیـارد تومان اسـت.  به تبـع وضعیت کلی 
کشـور در اسـتان کرمـان هـم تعـداد پـروژه های نیمـه تمام 
کـم نیسـتند. در حال حاضر طبق گفته اسـتاندار کرمان سـه 

هـزار و 8۰۰ پـروژه ناتمـام در ایـن اسـتان وجـود دارد. 
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پژو 206 
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مزدا 3 هاچ بک
هیوندای سوناتا

210,000,000
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فرداامروز

گزارشی از پروژه های ناتمامی که با جان مردم سروکار دارند

تمام طرح های 
ناتمام

 پروژه فاضالب شهری کرمان )عمر پروژه 18 سال، پیشرفت 27 درصد(
 ساختمان جدید بیمارستان شهید باهنر )عمر پروژه 6 سال، پیشرفت 67 درصد(

 بیمارستان تخصصی رفسنجان )عمر پروژه 9 سال، پیشرفت 15 درصد(
 ایمن سازی جاده نوق و رفسنجان)عمر پروژه 1 سال، پیشرفت 4 کیلومتر(

 احداث کارخانه اسید خاتون آباد)عمر پروژه 5 سال، پیشرفت 10 تا 15 درصد(
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جعفر رودری به عضویت شورای 
تامین منابع مالی کشور درآمد 

طـی حکمـی از سـوی دکتـر فرهـاد دژپسـند 
معـاون هماهنگی برنامه و بودجه سـازمان مدیریت 
بـه  رودری  جعفـر  دکتـر  کشـور  ریـزی  برنامـه  و 
عضویـت شـورای برنامـه ریزی نظـام تامیـن منابع 
مالـی کشـور منصـوب شـد. رودری پیـش از ادغـام 
سـازمان مدیریـت معـاون اقتصـادی و برنامه ریزی 
سـازمان مدیریـت و برنامـه ریـزی و پـس از ادغـام 
مدیـر کل دفتـر برنامـه ریـزی و بودجه اسـتانداری 
و در حـال حاضـر رئیس سـازمان مدیریـت و برنامه 
ریزی اسـتان اسـت کـه با توجـه به سـابقه کاری و 
رشـته تحصیلـی در امـر برنامـه ریـزی و تخصیـص 
بهینـه منابـع مالـی موجـود، در جلسـات شـورای 
تامیـن منابـع مالی کشـور حضور پیـدا خواهد کرد. 
در ایـن ارتبـاط بهره مندی از نقطـه نظرات صاحب 
نظـران و اسـاتید ارجمنـد اسـتان ار تاکیـدات وی 

باشـد.   می 

دستگیری پنج متهم به قتل یک 
فروشنده در پاساژ ولیعصر کرمان

رییـس پلیـس آگاهی فرماندهی انتظامی اسـتان 
کرمـان گفـت: پنـج متهـم کـه فـردی را بـه دلیـل 
اختـاف بـر سـر خریـد یـک دسـتگاه ارگ )آالت 
موسـیقی( بـه قتـل رسـاندند بـا تـاش مامـوران 
پلیـس آگاهـی دسـتگیر شـدند. سـرهنگ یـداهلل 
حسـن پـور در گفت و گـو با ایرنا گفت: در بررسـی 
هـای صـورت گرفتـه مشـخص شـد سـاعت 1۴ و 
18 دقیقـه روز ۲۳، سـه مهاجم وارد یک فروشـگاه 
آالت موسـیقی شـده انـد و دو نفر از آنها فروشـنده 
را بـا ضربـات چاقـو مضـروب و یـک نفـر نیـز اقدام 
اسـت. وی  ارگ کـرده  بـه سـرقت یـک دسـتگاه 
بیـان کـرد: در ادامـه بررسـی ها مشـخص شـد دو 
نفـر نیـز بیـرون از پاسـاژ کار مراقبـت و رانندگی را 
بـر عهـده داشـته و در مجمـوع در ایـن حادثه پنج 
نفـر دخیـل بوده انـد. رییـس پلیس آگاهی اسـتان 
کرمـان گفـت: مامـوران پلیـس آگاهی با اشـرافیت 
سـاعت،   ۲۴ از  کمتـر  توانسـتند  خـود  اطاعاتـی 
هویـت تمامـی ایـن مهاجمـان را شناسـایی کننـد 
که در ادامه بررسـی ها مشـخص شـد سـاکن یکی 
از شهرسـتان هـای جنوبی اسـتان کرمان هسـتند. 
وی افـزود: سـه تیـم تخصصـی از مامـوران آگاهـی 
کرمـان در روسـتاهای اطـراف شهرسـتان جیرفـت 
بـود حضـور  مهاجمـان  ایـن  اختفـای  محـل  کـه 
یافتنـد و طـی چهـار عملیـات ضربتـی متهمـان را 

کردند. دسـتگیر 

آزادسازی 55 هکتار از اراضی دو 
روستا در کرمان 

رفـع  از  کرمـان  انقـاب  و  عمومـی  دادسـتان 
اراضـی روسـتاهای حاجـی  از  تصـرف 55 هکتـار 
عمومـی  روابـط  بـه  داد.  خبـر  آبـاد  باقـر  و  آبـاد 
دادگسـتری اسـتان کرمان، دادخدا سـاالری افزود: 
اراضـی دولتـی و اعاده بـه وضع سـابق زراعی تغییر 
کاربـری شـده در محـدوده روسـتاهای حاجـی آباد 
و باقـر آبـاد بخـش مرکـزی کرمـان صـورت گرفته 
اسـت. وی اظهـار کـرد: برخـورد بـا پدیـده زمیـن 
مـورد  دولتـی،  اراضـی  کاربـری  تغییـر  و  خـواری 
تاکیـد رهبـر معظـم انقـاب اسـامی و رییـس قوه 
قضاییـه اسـت و این اقـدام از اولویت های دسـتگاه 

قضایـی اسـتان اسـت.

اجازه ندهید احزاب 
سیاسی بر فرهنگ 
جامعه غالب شوند

فرمانـدار رودبـار گفـت: نباید 
اجـازه داد، احـزاب و جریان هـای 
جامعـه  فرهنـگ  بـر  سیاسـی 
غالـب شـوند. بـه گـزارش فارس 
جلسـه  در  ناوکـی  عطـاءاهلل 
ایـن  عمومـی  فرهنـگ  شـورای 

شهرسـتان مسـئله فرهنـگ در یک جامعـه را از موضوع های اساسـی دانسـت 
و اظهـار داشـت: اگـر فرهنـگ در یـک جامعـه به معنای درسـت کلمـه حاکم 
شـود، پیشـرفت مسـائل اقتصـادی، سیاسـی، نظامـی و ... را در پـی دارد. 

وی بیـان داشـت: فرهنـگ نیز بایـد همانند مباحـث دیگر مدیریت شـود و 
یکـی از وظایـف مهم شـورای فرهنـگ عمومی همین موضوع اسـت کـه البته 
نخسـتین شـاخصه در بحث مدیریت فرهنـگ همدلی، هم سـویی و هماهنگی 
دسـتگاه های دولتـی و غیـر دولتـی بـا مجریـان فرهنگـی اسـت کـه می تواند، 

مسـائل فرهنگـی را در جهـت مثبت دگرگـون کند.
ناوکـی تصریـح کـرد: در هر زمینه اگر کم کاری شـود، می تـوان آن را ترمیم 
کـرد، امـا اگـر در مقولـه فرهنـگ اغفـال و کوتاهـی صورت گیـرد، واقعـاً قابل 
جبـران نیسـت و تبعـات جبران ناپذیـری را در بـر دارد بر همین اسـاس باید با 

حساسـیت و قوت بیشـتری این مسـئله را دنبـال کنیم.

قتل یک جوان 
زرندی در اثر 
درگیری لفظی

انقـاب  و  دادسـتان عمومـی 
یـک  قتـل  از  زرنـد  شهرسـتان 
جـوان در پـی درگیـری لفظـی 
در ایسـتگاه سـوخت زرنـد خبـر 
داد و گفـت: قاتـل متـواری ظرف 
کمتـر از پنـج سـاعت در چنگال 

قانـون گرفتـار شـد. بـه گـزارش مهـر سـید مهـدی قویـدل بـا اشـاره بـه نزاع 
جمعـه شـب در ایسـتگاه سـوخت در زرنـد کـه منجر بـه قتل یک جوان شـد، 
اعـام داشـت: براسـاس قانـون مجازات اسـامی بـرای جرائـم تهدیـد و قدرت 
نمائـی بـا چاقـو اشـد مجـازات و طبق آئین دادرسـی کیفـری جدید بـرای این 
جرائـم بازداشـت موقت در نظر گرفته شـده اسـت. دادسـتان عمومـی و انقاب 
شهرسـتان زرنـد در ادامـه اعام داشـت: قاتل جـوان زرندی پس از پنج سـاعت 
از وقـوع جـرم توسـط مامـوران انتظامی ناجا دسـتگیر شـد. قویدل دربـاره این 
حادثـه اظهـار داشـت: جمعـه شـب درگیـری لفظـی بین دو جـوان زرنـدی به 
نام هـای »ع - م و ع - ز« در پمـپ بنزیـن شـهر زرنـد روی داد کـه هـر دو بـا 
اسـتفاده از چاقـو همدیگـر را مجروح کردند. دادسـتان زرنـد در این زمینه بیان 
کـرد: در ایـن حادثـه فـردی به نـام »ع - م« از ناحیـه گردن به شـدت مجروح 
و بـه بیمارسـتان انتقـال یافـت کـه بـر اثر شـدت جراحـات وارده جان خـود را 

از دسـت داد.

برداشت بیش 
از 268 هزار تن 
محصول گلخانه ای 
در جنوب کرمان

مدیـر باغبانی سـازمان جهاد 
کشـاورزی جنوب کرمـان گفت: 
پیـش بینـی می شـود بیـش از 
۲68 هـزار تـن انـواع محصوالت 

صیفـی گلخانـه ای امسـال در ایـن منطقـه برداشـت شـود. بـه گـزارش ایرنا 
منصـور شـریف در جمـع خبرنگاران افزود: کاشـت خزانـه ای این محصوالت 
بـرای انتقـال بـه گلخانه از نیمه مرداد آغاز شـده اسـت و اول مهـر به گلخانه 
منتقـل مـی شـوند. وی بیان کرد: سـطح زیر کشـت فلفل در جنـوب کرمان 
۲7 هکتـار و متوسـط عملکـرد آن 15۰ تـن اسـت کـه پیش بینی می شـود 
بیـش از چهـار هـزار تـن محصول انـواع فلفـل زرد، قرمز، نارنجـی دلمه ای و 
شمشـیری تولیـد شـود. وی گفـت: سـطح زیر کشـت گوجه فرنگـی گلخانه 
ای ۲7 هکتـار اسـت کـه عملکـرد محصول در هـر هکتار ۲5۰ تن می باشـد. 
مدیـر باغبانـی سـازمان جهـاد کشـاورزی جنوب کرمـان افـزود: 5۲ هکتار از 
گلخانـه هـای منطقـه هـم بـه کشـت بادمجـان اختصـاص دارد که متوسـط 
عملکـرد محصـول در هـر هکتـار 15۰ تـن و پیش بینـی برداشـت بادمجان 

گلخانـه ای در سـال جـاری هفت هـزار و 8۰۰ تن اسـت.

برپایی نمایش رزمی 
فرهنگی »جنایات 
جنگی صدام« در 
کرمان

جانشـین فرمانده سـپاه ثاراهلل 
نمایـش  گفـت:  کرمـان  اسـتان 
رزمـی فرهنگـی »جنایات جنگی 
صـدام« در مـوزه دفـاع مقـدس 
کرمـان برپا می شـود. بـه گزارش 

فـارس سـردار محمـد مطهری در نشسـت خبـری به تشـریح برنامه های سـپاه 
ثـاراهلل کرمـان در هفتـه دفـاع مقـدس پرداخـت و اظهار داشـت: برگـزاری رژه 
نیروهای مسـلح در ۳1 شـهریورماه و نمایش اقتدار و دسـتاوردهای دفاعی نظام 
بـه عنـوان محوری تریـن برنامه  هفتـه دفاع مقدس اسـت. وی بیان داشـت: رژه 
نیروهای مسـلح در شـهر کرمان از سـاعت هشـت صبح سه شـنبه ۳1 شـهریور 
مـاه بـا حضور مسـئوالن اسـتانی و مـردم والیتمـدار در بلوار ۲۲ بهمـن کرمان 
برگـزار می شـود. مطهـری با اشـاره به برگـزاری مراسـم رژه نیروهای مسـلح به 
صـورت همزمـان در همـه شهرسـتان های اسـتان کرمـان افـزود: رژه نیروهای 
پیـاده تنهـا در شـهرهای کرمـان، سـیرجان و رفسـنجان برگـزار می شـود. وی 
تصریـح کـرد: نمایـش رزمـی فرهنگی بـا موضوع »جنایـات جنگی صـدام« در 
ایـام هفتـه دفـاع مقـدس هـر شـب از سـاعت ۲۰ تـا ۲1 در محـل محـل موزه 
دفـاع مقـدس کرمـان به اجرا گذاشـته می شـود و عمـوم شـهروندان می توانند 

از آن دیـدن کنند.

دادستانفرماندار رودبار سپاهجهاد کشاورزی

کرمان ویچ

در اولیـن جلسـه شـورای اداری اسـتان کرمـان در سـال 
جـاری، علیرضا رزم حسـینی اسـتاندار کرمان اجـرای پروژه 
هـای نیمـه تمـام را از جملـه اولویـت هـای کاری اسـتان 
کرمـان طـی سـال جاری دانسـت. اواخـر مرداد مـاه هم بود 
که رزم حسـینی از به پایان رسـاندن ۲۴درصد از پروژه های 
نیمه تمـام خبـر داد. پـروژه هایـی کـه معمـوال از دولتـی به 
دولـت بعـدی منتقـل مـی شـوند. حجـم ایـن پـروژه هـای 
ناتمـام در سـطح کشـور آنقـدر زیاد اسـت کـه بنا بـه گفته 
معـاون اول رئیـس جمهور فقط اتمـام پروژه هـای نیمه تمام 
دولـت قبلـی نیـاز بـه 1.5 برابـر بودجه سـاالنه دولـت دارد. 
اسـحاق جهانگیـری در ایـن مورد به ایسـنا گفـت: از ابتدای 
کار یکـی از سیاسـت های دولـت یازدهـم ایـن بـوده کـه 
طرح هـای نیمه تمـام موجـود بـه بخـش خصوصـی واگـذار 
شـود چراکـه سـرمایه مـورد نیاز تکمیـل ایـن طرح ها بیش 
از ۴۰۰هـزار میلیـارد تومان اسـت اما بودجـه عمرانی دولت 

حـدود ۳۰هـزار میلیـارد تومان اسـت. 
سه هزار و 800 پروژه ناتمام در کرمان

بـه تبـع وضعیـت کلـی کشـور در اسـتان کرمـان هـم 
حـال  در  نیسـتند.  کـم  تمـام  نیمـه  هـای  پـروژه  تعـداد 
حاضـر طبـق گفته اسـتاندار کرمان سـه هـزار و 8۰۰ پروژه 
ناتمـام در ایـن اسـتان وجـود دارد. پـروژه هایی کـه اگر به 
اتمـام برسـند قطعـا در رونـد توسـعه نقـش مثبتـی را ایفـا 
مـی کننـد. البتـه هسـتند پـروژه هایـی کـه بـا نیمـه تمام 
ماندنشـان بـه خطـری بـرای جـان مـردم تبدیل شـده اند. 
پـروژه ای مثـل پـروژه فاضـاب شـهری کرمان کـه عمرش 
حاال به 18 سـال رسـیده اسـت و تنها ۲7 درصد پیشـرفت 
فیزیکـی داشـته اسـت و حـاال بـا ناتمـام ماندن ایـن پروژه 
مهـم و بـه دلیل نبـود سیسـتم فاضاب شـهری در کرمان، 
آنطـور کـه مجری پـروژه کاهـش آب زیرسـطحی کرمان به 
پیـام مـا مـی گویـد، آب به عمـق پنج متـری زمین رسـیده 
اسـت. موضوعی کـه کرمان را در معـرض زلزله ای خاموش 
قـرار داده اسـت. البتـه پـروژه فاضاب شـهری کرمـان تنها 
پـروژه مهـم نیمه تمـام نیسـت و ناتمام مانـدن برخی جاده 
هـا هـم باعـث بوجـود آمدن خسـارت هـای مـادی و جانی 
در طـول این سـال ها شـده انـد. در زیر نگاهی بـه تعدادی 
از پـروژه هـای تیمـه تمـام در کرمان کـه با جان مـردم در 

ارتباطنـد انداختـه ایم:

پروژه فاضالب شهری کرمان
ایـن پـروژه از سـال 76 و بـه این دلیل که شـهر کرمان بر 
روی بسـتری از سـنگ بنـا شـده و آب امکان نفـوذ در زمین 
نـدارد و بـه همین دلیل سـطح آب های زیرزمینی که ناشـی 
از فاضاب شـهر اسـت افزایش یافته و بهداشـت شـهر را نیز 
بـه خطر انداخته اسـت در دسـتور کار قرار گرفـت. آنطور که 
مهر نوشـته پیمانـکار اولیه این پروژه اسـتانداری کرمان بوده 
اسـت. اگرچـه ایـن پـروژه در طول این سـال هـا پیمانکاران 
مختلفـی را به چشـم دیده اسـت اما پیمانکار فعلی سیسـتم 
فاضاب شـهری همان اسـتانداری اسـت. البته از همان ابتدا 
هـم موعـد اتمـام پـروژه مشـخص نشـده بـود اما پیشـرفت 
۲7 درصـدی در طـول این 18 سـال نشـان دهنـده وضعیت 
نامناسـب پروژه فاضاب شـهری در این سـال ها بوده اسـت. 
پـروژه ای کـه تاکنون سـال چهـار میلیاردتومان بـرای دولت 
هزینـه داشـته و میـزان اعتبار مـورد نیاز بـرای تکمیل پروژه 
هم به گفته مدیرعامل شـرکت آب و فاضاب اسـتان کرمان 
6۰۰ میلیـارد تومـان بـرآورد شـده اسـت. اعتبـاری که قطعا 
بـرای تامیـن آن بـه مشـارکت بخـش خصوصـی نیاز اسـت. 
دلیـل نیمـه تمـام مانـدن ایـن پـروژه هـم کمبـود اعتبارات 

عنوان شـده است.
بیمارستان شهید باهنر

شـروع سـاختمان جدید بیمارستان شـهدی باهنر کرمان 
از سـال 88 بـود و قـرار بـود طـی 5 سـال و در سـال 9۳ 
بـه بهـره بـرداری برسـد امـا تاکنـون 67 درصـد پیشـرفت 
فیزیکی داشـته اسـت. پیمانـکار اولیـه این پـروژه آنطور که 
مهـر نوشـته قـرارگاه خاتم االنبیـا بوده و پیمانـکار فعلی هم 
شـرکت تحکیـم فرجام می باشـد. گفتنی سـت بیمارسـتان 
باهنـر مهمتریـن مرکـز درمـان بیمـاران ترومایـی و حادثـه 
دیـده اسـت. چنـدی پیـش وزیـر بهداشـت در بازدیـد از 
بیمارسـتان هـای اسـتان کرمـان گفت کـه میـزان خدمات 
بهداشـتی و درمانـی در شـهرهای اسـتان کرمـان مطلـوب 
نیسـت و تعـداد تخـت و خدمـات درمانی در این اسـتان کم 
بـوده و در شـان مـردم نیسـت و احـداث سـاختمان جدیـد 
بیمارسـتان باهنـر از پـروژه هـای مهـم شـهر کرمان اسـت. 
پـروژه ای کـه تاکنـون ۲5 میلیـارد تومـان هزینه داشـته و 
بـرای تکمیـل نیـاز بـه 5۰ میلیـارد تومـان دیگـر دارد و بـه 

گفته معاون توسـعه و منابع انسـانی دانشـگاه علوم پزشـکی 
کرمـان تـا سـال 95 ایـن پروژه بـه بهره بـرداری می رسـد. 
عـدم تخصیـص منابـع دلیل ناتمـام ماندن این پروژه اسـت.

بیمارستان تخصصی رفسنجان
بیمارسـتان ۲۴۰ تختخوابی رفسـنجان 9 سـال اسـت که 
چشـم انتظـار بهـره بـرداری اسـت. زمان شـروع ایـن پروژه 
سـال 85 بـوده و بـه دلیل خیرسـاز بـودن این بیمارسـتان، 
زمانـی بـرای تکمیـل پروژه تعیین نشـده اسـت. ایـن پروژه 
تاکنـون 15 درصـد پیشـرفت فیزیکی داشـته و پیمانکارش 
محمـد مهـدی کارآمـوز اسـت. بـا توجـه بـه اینکـه سـه 
بیمارسـتان شـهر رفسـنجان آموزشـی هسـتند، راه انـدازی 
ایـن مرکـز درمانی که تنها بیمارسـتان تخصصی رفسـنجان 
درمانـی  بخـش  ارتقـای  در  زیـادی  بسـیار  نقـش  اسـت 
تختخوابـی   ۲۴۰ بیمارسـتان  سـاخت  دارد.  شهرسـتان 
رفسـنجان تاکنون سـه میلیـارد تومان هزینه داشـته و برای 
اتمـام بـه بیـش از 1۰۰ میلیـارد تومـان اعتبـار نیـاز دارد! 
آنطـور کـه رئیس دانشـگاه علـوم پزشـکی رفسـنجان گفته 
پیمانـکار ایـن بیمارسـتان در حال حاضر به دالیلی سـاخت 
ایـن بیمارسـتان را متوقـف کـرده اسـت و دلیل نیمـه تمام 

مانـدن ایـن پـروژه هـم همیـن عامل اسـت.
جاده نوق و رفسنجان

خیـز  حادثـه  جـاده  دومیـن  رفسـنجان  و  نـوق  جـاده 
اسـتان اسـت کـه اگرچـه در تعریفـی که از آن شـده بـه نام 
جـاده ای روسـتایی نـام برده می شـود اما به دلیـل عرض کم 
و تـردد بسـیار زیـاد در آن در طـول سـال، از آن به عنـوان 
یکـی از حادثه سـازترین محورهـای اسـتان کرمـان نـام برده 
می شـود. چنـدی پیـش بخشـدار فـردوس اعـام کـرد کـه 

بـر اسـاس اطاعـات اداره راه و شهرسـازی، جاده رفسـنجان 
- نـوق دومیـن جـاده مرگ بـار اسـتان کرمـان بـوده و تنهـا 
در ماه هـای دی و بهمـن سـال گذشـته 11 کشـته داشـته 
اسـت. تغییـر ایـن وضعیت عمده دلیـل اهمیت پروژه اسـت. 
شـرکت فراگیـر عمـران کرمان پیمانـکار این پروژه اسـت که 
از شـهریور سـال 1۳9۳ کار را شـروع کرده و قرار بود ابتدای 
سـال 9۴ کار را تمـام کنـد کـه تاکنـون ایـن اتفـاق نیفتاده 
اسـت. میـزان پیشـرفت فیزیکـی ایـن پـروژه 8 کیلومتـری، 
۴ کیلومتـر بـوده و تاکنـون یـک میلیـارد و 1۰۰ میلیـون 
تومـان هزینـه داشـته و بـرای اتمـام نیـاز بـه دو میلیـارد و 
7۰۰ میلیـون تومـان دیگر دارد. کمبود اعتبـار، معارض برای 
آزادسـازی مسـیر و جابجایی خطوط لوله گاز و آب در مسـیر 
دالیـل عـدم اتمـام پـروژه در موعد مقرر عنوان شـده اسـت.

کارخانه اسید خاتون آباد
بـا توجه بـه آالیندگـی ناشـی از دود کارخانـه ذوب مس 
خاتـون آبـاد و اتـاف دام هـا و مراتـع و مـزارع کشـاورزی 
منطقـه و اعتـراض دامـداران منطقـه؛ شـرکت صنایـع مس 
بـرای جلوگیـری  انـدازی کارخانـه اسـید  راه  بـه  تصمیـم 
و کاهـش آالیندگـی گرفـت و از اواخـر سـال 89 و اوایـل 
سـال 9۰ قرار شـد کارخانه اسـید خاتون آباد احداث شـود. 
کارخانـه ای کـه قـرار بود اسـفند 9۳ به بهره برداری برسـد 
امـا تـا حـاال کـه تقریبـا 5 سـال از زمـان شـروع بـه کار آن 
گذشـته، تنهـا بیـن 1۰ تـا 15 درصـد پیشـرفت فیزیکـی 
داشـته اسـت. دلیل نیمه تمـام ماندن پروژه هـم نبود منابع 
مالـی عنوان شـده اسـت. البتـه فرمانـدار شـهربابک به مهر 
گفتـه بـا تامیـن شـدن اعتبـار الزم، ایـن کارخانه ظـرف دو 

سـال آینـده شـروع بـه کار خواهـد کرد.

گزارشی از پروژه های ناتمامی که با جان مردم سروکار دارند

تمام طرح های 
ناتمام

 رضا عبادی زاده

الحسـنه  قـرض  از مشـتریان صـدوق  تعـدادی  دیـروز 
صاحـب االمـر در مقابـل ایـن در اعتـراض بـه عـدم امکان 
برداشـت پـول از حسابشـان در ایـن صندوق، جمع شـدند 
و خواسـتار مشـخص شـدن وضعیـت شـان بودنـد. نیروی 
انتظامـی هـم بـرای کنتـرل اوضاع در محل مسـتقر شـده 
بـود. بـرای اطـاع از جزئیات، خـودم را به میـان جمعیت 
معتـرض رسـاندم. معترضیـن بـا عصبانیـت از فکـر اینکـه 
پولشـان را از دسـت داده انـد گفتنـد از سـاعت 6 صبح در 

ایـن محـل ایسـتاده ایـم وهیچ یک از مسـئولین پاسـخگو 
نمـی باشـند و رئیـس صندوق را نمـی توانیـم بیابیم. یکی 
از صاحبـان حسـاب در صنـدوق قـرض الحسـنه ی مذکور 
بـا عصبانیـت می گفـت: به مـن گفتند 1۰ میلیـون تومان 
بپـرداز تـا وام بـه حسـابت واریـز شـود. حـاال همـان پول 
خـودم را هـم نمـی توانـم بگیـرم. امـا مـن فقـط پولـم را 
مـی خواهـم. جانـم را بگیریـد، پولـم را بدهیـد. یکـی از 
معترضیـن دیگـر هـم مـی گفـت: آیـا من بـه عنـوان یک 

محـق، حـق سـخن گفتـن نـدارم؟ صبـح کـه مـن اینجـا 
آمـدم یـک نفـر مـرا تهدید کـرد کـه از معترضیـن عکس 

گیرند!  مـی 
بعـد از مدتـی چانـه زنـی بـا ماموریـن نیـروی انتظامی 
کـه مقابـل درهـای سـاختمان ایسـتاده بودنـد و اجازه ی 
ورود را بـه کسـی نمـی دادند توانسـتم خـودم را به داخل 
سـاختمان برسـانم. تاشـم بـرای پیـدا کـردن مسـئوالن 
ایـن صنـدوق نتیجـه ای نداشـت و چنـد باجـه داری کـه 
داخـل سـاختمان بودنـد هـم میلـی بـه صحبـت نشـان 
ندادنـد و اصـرارم بـرای مصاحبـه را رد کردنـد. در نهایـت 
بـا فـردی کـه داخـل سـاختمان این صنـدوق بـود و خود 
را مطلـع عنـوان کـرد حاضـر بـه صحبـت شـد. وی گفت: 
حـدود ۴ تـا 5 هـزار نفر با سـرمایه ای حـدود ۳۳ میلیارد 
تومـان در ایـن صنـدوق سـپرده گـذاری کـرده انـد. بانک 
مرکـزی طـی دسـتوری اعـام کـرد تمامی صنـدوق های 
قـرض الحسـنه بایـد تحـت نظـارت موسسـه ی مالـی و 
اعتبـاری واقع شـوند کـه این امر مسـتلزم شـرایطی چون 

دارا بـودن شـعب متعـدد می باشـد.
 از آن جایـی کـه صنـدوق قـرض الحسـنه ی صاحـب 
االمـر شـرایط الزم را نـدارد بـه همین دلیـل بانک مرکزی 
طـی نامـه ای بـه اسـتانداری و فرمانداری کرمان، دسـتور 
جمـع آوری ایـن صنـدوق را مـی دهـد و در حـال حاضـر 
نظـر  تحـت  االمـر  صاحـب  ی  الحسـنه  قـرض  صنـدوق 
دادسـتانی اسـت. این فـرد افـزود: از آن جایی که سـپرده 
هـای صاحبـان حسـاب بـه صـورت وام بـه افـراد دیگـری 
منتقـل شـده اسـت، حـال سـپرده گزارانـی کـه خواهـان 
برداشـت پـول از حسـاب خودشـان هسـتند، بـا مشـکل 

مواجـه شـده انـد و معتـرض هسـتند.
مردم نگران نباشند، حقوق شان استیفا خواهد شد

فرمانـدار کرمـان در رابطـه بـا تجمع یاد شـده به »پیام 
مـا« گفـت: مـردم نگـران نباشـند. محمـد علـی توحیدی 
افـزود: بـه هـر حـال بحـث حـق و حقـوق مـردم مطـرح 
اسـت. مـردم کرمـان مطمئن باشـند حقوق آن ها اسـتیفا 

شـد. خواهد 

تعدادی از مشتریان صندوق صاحب االمر مقابل این صندوق تجمع کردند
فرماندار کرمان: 

مردم نگران نباشند، حقوق شان استیفا خواهد شد
 مریم سعیدی

خبر
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برجام جای مواضع 
جناحی نیست

 حمیدرضا آصفی*

  برجـام حاصـل بیـش از یـک دهـه تـاش 
جمهـوری اسـامی ایـران اسـت کـه در دوران 
دولـت کنونی با دیپلماسـی فشـرده بـه نتیجه 
رسـیده اسـت. برجـام و توافـق ویـن براسـاس 
همچنیـن  و  نظـام  مجموعـه  تمـام  تـاش 
نهاد هـای  و  سـازمان ها  گروه هـا،  گرایش هـا، 
بـرای  و  اسـت  آمـده  دسـت  بـه  مختلـف 
رسـیدن بـه نقطـه فعلـی جمهـوری اسـامی 
ایـران بیـش از ۳۰سـال مقاومـت و بـر مواضع 
خـود پافشـاری کـرده اسـت و بـدون توجه به 
تهدید هـا و شـانتاژهای غـرب و در راس آنهـا 
دنبـال  را  خـود  کان  سیاسـت های  آمریـکا 
کرده اسـت. در کنار این پافشـاری بـر مواضع، 
مقاومـت و ایثـار مـردم کـه در ابعـاد مختلـف 
فشـارها و تهدید هـا را مردانـه تحمـل کـرده و 
در بـه نتیجـه رسـیدن پرونده هسـته ای نقش 
موثـری داشـته اند مثال زدنـی اسـت. همچنین 
کـه  پاکـی  خون هـای  و  هسـته ای  شـهدای 
بـرای به ثمر رسـیدن شـجره طیبـه جمهوری 
اسـامی ایـران تقدیـم شـد در حـل پرونـده 
هسـته ای موثر اسـت.  مجموعه ایـن عوامل در 
سـایه هدایت هـا و راهنمایی هـای مقـام معظم 
رهبـری باعـث شـد کـه در نقطـه فعلـی قـرار 
داشـته باشـیم. امـا بایـد بـه ایـن نکتـه توجه 
شـود زمانـی که برجـام بـه مرحله اجرا برسـد 
بـا شـرایط سـختی روبـه رو خواهیم شـد. البته 
قابـل ذکر اسـت کـه تمامـی گروه هـا، دولت ها 
و سـازمان ها در ایـن پیـروزی نقـش دارنـد و 
هیـچ گـروه، دسـته و جناحـی نبایـد خـود را 

بازنـده ایـن توفیـق بداند. 
آنچـه در حـال حاضر بیش از هـر چیز مورد 
نیاز اسـت کمک و همدلـی برای پیمودن ادامه 
راه اسـت تـا بتوانیـم بـه نتیجه خوبـی در این 
مـورد دسـت یابیـم. ایـن کـه در ابتدای سـال 
مقـام معظـم رهبـری شـعار سـال را »همدلی 
و همزبانـی دولـت و ملـت« ذکـر کردند شـاید 
و  آینده نگـری  و  موضـوع  ایـن  بـه  توجـه  بـا 
پیش بینـی مسـائلی بود که قرار اسـت امسـال 
حادث شـود. لـذا در حالـی که طرفیـن مقابل 
ایـن هسـتند کـه  بـه نوعـی خواهـان  ایـران 
گفت وگو هـا بـه نتیجـه غایی نرسـد و مشـکلی 
در ادامـه مسـیر بـه وجـود بیایـد تـا جمهوری 
اسـامی ایـران را موجـد و باعـث آن بداننـد، 
الزم اسـت از هـر اقدامـی کـه بهانـه به دسـت 
دشـمنان ایـران می دهـد جلوگیـری شـود تـا 
در ایـن مرحلـه نیـز بـه توفیقات خوبی دسـت 
یابیـم واز امـروز تـا روزی کـه قـرار اسـت بـه 
نتایـج نهایـی برسـیم بـا همدلی این دسـتاورد 
را بـه نحـو احسـن صیانـت کنیـم. خصوصـا 
ایـران  اسـامی  جمهـوری  دشـمنان  اینکـه 
از  برخـی  و  رژیم صهیونیسـتی  آن  راس  در  و 
تندرو هـای آمریـکا درصـدد ایجـاد اختـال و 
ناموفـق نشـان دادن ایـن روند هسـتند. به هر 
حـال موضـوع برجـام و بحـث و گفت وگـو در 
مـورد پرونـده هسـته ای به نفـع ایران اسـت و 
بحث هـای اخیـر چنـدان نگران کننده نیسـت.
 نگرانـی وقتـی بـه وجـود می آید کـه برخی 
اصـل  بخواهنـد  و گروهـی  دیـد جناحـی  بـا 
موضـوع و رونـد طـی شـده را کـه موجـب بـه 
وجـود آمـدن فضـای مثبتـی بـرای ایـران در 
منطقـه و جهـان شـده اسـت زیر سـوال ببرند 
کـه بـه  هیچ وجـه امـر پسـندیده ای نیسـت و 
موجـود  دسـتاورد های  حفـظ  در  بایـد  همـه 

باشند. کوشـا 
* سخنگوی اسبق وزارت خارجه

کاغذ اخبار

شـبکه تلویوزیونـی آمریکایی ›سـی بـی اس‹ خاصه ای 
از مصاحبـه دیـروز خود با حسـن روحانی رئیـس جمهوری 
ایـران را بـا محوریـت تصویـب برجـام در کنگـره آمریـکا 

کرد.  منتشـر 
بـه گـزارش ایرنـا، رئیـس جمهـوری ایـران در پاسـخ به 
سـخنان مجـری برنامـه 6۰ دقیقـه ایـن شـبکه پیرامـون 
اجـرای توافـق کـه گفت :» بـرای بسـیاری از مـردم آمریکا 
قبـول توافـق بـا کشـوری که هنوز شـعار مـرگ بـر آمریکا 
و مـرگ بـر اسـراییل سـر مـی دهـد دشـوار اسـت« گفت: 
ایـن شـعارها علیـه مـردم آمریـکا نیسـت. مـردم مـا بـه 
مـردم آمریـکا احتـرام مـی گذارنـد و در پی جنـگ با هیچ 
کشـوری نیسـتند امـا در عیـن حال سیاسـت هـای ایاالت 
متحـده علیـه منافـع ملـی مـردم ایران بـوده و قابـل درک 

اسـت که مـردم بـه این مسـئله حساسـیت نشـان خواهند 
داد. وقتـی مـردم علیه شـاه قیـام کردند، آمریکا تـا آخرین 
لحظـات همچنـان از شـاه حمایـت مـی کرد و طـی جنگ 
هشـت سـاله بـا عـراق، آمریکایـی هـا از صـدام حمایـت 
کردنـد. مـردم ایـن حقایـق را فرامـوش نخواهنـد کـرد. ما 
نمـی توانیـم گذشـته را فراموش کنیم و در عیـن حال نگاه 

مـا بایـد بـه آینده باشـد. 
خبرنـگار سـی بـی اس در ادامـه با اشـاره بـه اینکه نمی 
تـوان بـه سـادگی تاثیـر ایـن توافـق بر روابـط آینـده ایران 
و آمریـکا را پیـش بینـی کـرد، گفـت: مـن فکـر مـی کنـم 
ایرانـی هـا قصـد دارنـد محتاطانـه در ایـن خصـوص گام 
بردارنـد. از یـک سـو بایـد گفـت غیـر از توافـق هسـته ای، 
ایـران و آمریـکا همـکاری دیگـری نخواهنـد داشـت و در 

عیـن حـال بـا توجـه بـه شـرایط کنونـی مـی تـوان گفـت 
کـه در حـال حاضـر برخـی هماهنگـی هـا بیـن دو کشـور 

در جریـان اسـت. 
بالقـوه  اقتصـادی  فرصـت هـای  دربـاره  وی همچنیـن 

ای سـخن گفتـه اسـت کـه برجـام مـی توانـد بـرای ایـران 
و آمریـکا ایجـاد کنـد و رئیـس جمهـوری ایران نیـز از این 
ایـده کـه صنعـت توریسـم مـی توانـد یکـی از راه هـای 

توسـعه روابـط دو کشـور باشـد، اسـتقبال کـرده اسـت.

شعار »مرگ بر آمریکا« علیه مردم
آمریکا نیست

  دولت

دولت با اجازه رهبری 
از صندوق توسعه 

ملی وام گرفته است
جمهـور  رئیـس  اول  معـاون 
بـا اشـاره بـه اظهـارات برخـی از 
منتقـدان در مورد اسـتفاده دولت 
از پول هـای صنـدوق توسـعه ملی 
بـا بیـان اینکـه دولـت فقـط 1۰ 
میلیـارد دالر بـا مجـوز رهبـری و 
بـرای منابـع آب و خاک از صندوق توسـعه ملی برداشـت کرده اسـت، خاطرنشـان 
کـرد: دولـت متعهـد شـده کـه این پـول را بـه عنـوان وام برداشـت کـرده و آن را 
بـه صنـدوق بازگردانـد. گزیده صحبت های اسـحاق جهانگیری در جلسـه بررسـی 
مسـائل و مشـکات شهرسـتان زابـل را در ادامـه بـه نقـل از ایسـنا مـی خوانیـد:

 در حـال حاضـر در مقطـع مهمـی به لحـاظ تصمیم گیـری در تاریـخ دولت قرار 
داریـم، در مقطـع فعلـی عـاوه بـر بحـث تشـکیل سـتاد اقتصـاد مقاومتـی که در 
اجـرای سیاسـت های آن هـم ملت و هـم دولت مسـئولیت دارند و هم، در آسـتانه 
تدویـن برنامـه ششـم در دولت یازدهم هسـتیم، همچنین از طرفـی در مقطعی به 

نـام پسـاتحریم نیز قـرار داریم.
  آحـاد مـردم بایـد در سیاسـت های اقتصـاد مقاومتی مشـارکت داشـته باشـند، 
بایـد در  نهادهـای عمومـی همـگان  و  نهادهـای غیردولتـی، بخـش خصوصـی 
سیاسـت هایی کـه بـرای اجـرای اقتصـاد مقاومتـی تدویـن می شـود نقش آفرینـی 

باشد. داشـته 
 تدویـن برنامـه ششـم فرصتـی اسـت کـه طـی آن برای پنج سـال آینده کشـور 

برنامه ریـزی می کنیـم.
 برخـی از دوسـتان طـی دو سـال اخیـر عمـر دولـت یازدهـم به سـادگی لب به 
انتقـاد می گشـایند، برونـد مـرور کننـد و بگویند که دولـت باید چـه بخش هایی را 

مدیریـت می کـرد و امروزچـه بخش هایـی را مدیریـت کرده اسـت.
 طـی دو سـال گذشـته بدهی هـا، کمبودهـا و مطالبـات را مدیریـت کردیم و با 

وجود همه اینها دو سـال بسـیار خوبی را پشـت سـر گذاشـتیم.
 امـروز بـا اقتـدار می گوییـم کـه مـا عـاوه بر اینکـه همه حقـوق خود را کسـب 
کرده ایـم و حـق هسـته ای خود را تثبیت و از دسـتاوردهای آن پاسـداری می کنیم 

توانسـته ایم کـه تحریم هـای ظالمانـه را از پیـش پای ملـت برداریم. 
 بایـد بـرای همـه گرایش های سیاسـی، قومیت هـا و مذاهب مختلـف موجود در 
کشـور بـه عنـوان یک سـرمایه ملی احتـرام قائل شـویم و بدانیم کـه چنانچه همه 
ایـن سـرمایه ها بـه صحنـه بیاینـد ان شـاءاهلل می توانیـم مشـکاتی که پیـش پای 

ملـت و کشـور قرار گرفته اسـت را برطـرف نماییم.
 ملت ایران باید قدر امنیت پایدار موجود را بداند.

 در تأمیـن امنیـت پایـدار به نیروهای مردمی متکی هسـتیم که پاسـداران اصلی 
هستند. امنیت 

کمیسیون برجام 
چگونه میزبان آمانو 

شد؟
مدیـرکل آژانـس بیـن المللی 
انـرژی اتمـی راهی تهران شـده 
انجـام  منظـور  بـه  او  اسـت. 
گفتگو بـا مقامات و دانشـمندان 
هـای  فعالیـت  دربـاره  ایرانـی 
تسـلیحات  بـا  مرتبـط  ادعایـی 
هسـته ای بـه ایـران سـفر مـی کنـد امـا بـازار خبـر رفتـن یـا نرفتـن او بـه 
کمیسـیون برجـام داغ شـده اسـت. به گـزارش خبرآناین این سـفر در حالی 
انجـام مـی شـود کـه کمتر از یک مـاه به ضرب االجـل 15 اکتبر بـرای جمع 
آوری اطاعـات دربـاره ادعاهای مطرح شـده در زمینه تسـلیحات هسـته ای 
باقـی مانـده اسـت. امـا حضـور او حاشـیه ای دارد کـه متـن را تحت الشـعاع 
قـرار داده اسـت. رئیس کمیسـیون برجام خواسـته که آمانو بـه مجلس برود. 
علیرضـا زاکانـی در توضیـح گفتـه اسـت کـه آمانـو بـه سـنا رفته، پـس باید 
بـه مجلـس شـورای اسـامی نیـز بیایـد. پـس از سـخنان زاکانی، اسـماعیل 
کوثـری یکـی از اعضای کمیسـیون ویـژه برجام، حضـور آمانو در کمیسـیون 
را تکذیـب کـرد و گفـت کـه هیـچ بحثـی در کمیسـیون در این بـاره صورت 
نگرفتـه اسـت. ظاهـرا وقتـی ایـن موضـوع را زاکانـی مطـرح کـرده کـه هیچ 
اقـدام عملـی ای در ایـن بـاره صورت نداده بـود، چه آنکـه محمدباقر نوبخت، 
سـخنگوی دولـت در واکنـش گفتـه بـود: مجلـس بایـد بـه صـورت رسـمی 
درخواسـت خـود را بـرای دعـوت از مدیـرکل آژانـس بـه کمیسـیون برجـام 
ارائـه دهـد. اینگونـه بـود کـه زاکانی بـرای دعوت از آمانو دسـت به قلم شـد. 
او بـه وزیـر امورخارجه نامه نوشـت و درخواسـت خود را مطرح کـرد. در نامه 
علیرضـا زاکانـی خطـاب به ظریف آمده اسـت: ایـن کمیسـیون آمادگی دارد 
بـا هماهنگـی دولـت محتـرم در یکـی از جلسـات خود میزبان ایشـان باشـد 
تـا حساسـیت نماینـدگان ملـت غیور ایـران اسـامی دربـاره نحـوه عملکرد، 
بازرسـی ها و مسـوولیت هـای خطیـر آژانـس بـه طور مسـتقیم بـا وی مطرح 
شـود. حـاال ظاهـرا پیگیـری هـا نتیجـه بخش شـده انـد، چراکه دیـروز ابتدا 
حسـن قشـقاوی، معـاون کنسـولی و امـور مجلـس وزارت امـور خارجـه از 
احتمـال حضـور آمانـو در جلسـه امـروز کمیسـیون برجـام خبـر داد و گفت: 
ایـن موضـوع بـا نظـر مثبـت وزارت امـور خارجـه در حـال پیگیـری اسـت و 
پـس از آن و در آخریـن خبـر، زاکانی از قطعی شـدن حضور آمانو در جلسـه 
امـروز کمیسـیون ویـژه برجـام سـخن گفته اسـت. رئیـس کمیسـیون برجام 
بـه تسـنیم گفتـه اسـت: براسـاس اعـام وزارت امـور خارجـه به کمیسـیون 
برجـام، مقـرر شـده آمانـو سـاعت 1۴ بعدازظهر در جلسـه کمیسـیون برجام 

یابد. حضـور 

به ایجاد فضای 
تخریبی تیم مذاکره 
کننده قبلی واکنش 

نشان نمی دهیم
معـاون امور حقوقـی و بین الملل 
وزارت خارجـه بـا تاکید بـر اینکه 
آیـا تنها بایـد برای جنـگ مذاکره 
مـی کردیـم و بـرای رفـع تحریم 
هـا نبایـد مذاکـره مـی کردیـم، 
گفـت: ایـن موضوع که شـورای امنیـت در قطعنامه های اعمالی برنامه هسـته ای 
ایـران را بـه عنوان تهدیدی علیه صلح و امنیت شناسـایی کـرده بود واقعیتی غیر 
قابـل انکار اسـت، که ایران نخسـتین کشـوری اسـت که بـا مذاکـرات از ذیل بند 
7 خـارج شـود. گزیـده صحبت هـای عباس عراقچـی در مصاحبه با خانـه ملت را 

در ادامـه مـی خوانید:
  ایـن موضـوع کـه شـورای امنیـت در قطعنامـه هـای اعمالی برنامه هسـته ای 
ایـران را بـه عنوان تهدیدی علیه صلح و امنیت شناسـایی کـرده بود واقعیتی غیر 
قابـل انـکار اسـت، در تمام 6 قطعنامه گذشـته این تهدید توسـط شـورای امنیت 
مـورد شناسـایی قرار گرفته بـود و در این قطعنامه ها تا مـاده ۴1 و حتی مقداری 

فراتـر از ۴1 پیـش آمده بود.
 بنـد 9  قطعنامـه 19۲9 مجـوز برخوردهایـی فراتـر از تحریم هـای اقتصادی را 
مـی دهـد، و تهدیـدی را بـرای ایـران ایجـاد می کرد وقتی شـما توسـط شـورای 
امنیـت بـه عنـوان یـک تهدیـد شـناخته می شـوید یعنـی امنیتی کردن کشـور 
ایـران و معرفـی کـردن ایـران بـه عنـوان تهدید بـه جهانیـان که تهدیـد امنیتی 

جـدی برای کشـور اسـت.
 الزمـه رفـع این تهدید خـروج از فصل هفت بود، افزود: در واقع ایران نخسـتین 
کشـوری اسـت کـه توانسـته بـا مذاکـره از ذیـل فصـل هفتم خارج شـود، سـایه 

تهدیـدات امنیتـی را دور کنـد و تحریـم هـا را ملغی کـرده و از بین ببرد.
 نسـبت بـه ایجاد فضـای تخریبی تیم مذاکـره کننده قبلی واکنش نشـان نمی 
دهیـم، رویکـرد تیـم مذاکـره کننده موجـود به این صـورت بوده که بـه روند طی 
شـده 1۲ سـال گذشـته بـه عنـوان یـک حرکت یکپارچـه نگاه کـرده اسـت و به 
اعتقـاد مـا مدیریـت عالـی نظام یـک حرکتـی را به جلـو آورده و هر دولـت و تیم 
مذاکـره کننـده ای در مقطع خـود وظیفه خود را به خوبی انجام داده اسـت، البته 
در جزئیـات ایـن امـکان وجود داشـت کـه تیم های قبلـی هزینه برخـی کارها را 

کمتـر کرده و سـرعت برخـی کارهـا را افزایش دهند.
 درایـت و رهبـری داهیانـه ایشـان هم به تیم مذاکـره کننده جرات، جسـارت و 
حمایـت الزم را داده کـه پیـش روند، مذاکرات را به سـرانجام برسـانند و هم زیاده 

خواهـی هـای دشـمنان را کنترل کرده و سـبب شـده به این نقطه دسـت یابیم.

وزارت خارجه بین الملل دولت

رییـس خانـه مداحـان گفـت: مـن بـا اینکـه یـک مـداح 
حـرف هـای سیاسـی اش را بـا شـیوه مداحـی بیـان کنـد 
موافـق نیسـتم. چنـدی پیـش بعـد از بازگشـایی سـفارت 
انگلیـس در تهـران و اعتـراض دلواپسـان بـه ایـن موضـوع، 
فایـل صوتـی از »سـیدرضا نریمانـی« مـداح اهـل بیـت در 
شـبکه هـای اجتماعـی منتشـر شـد کـه نریمانـی در ایـن 
مداحـی کـه محتوایـي سیاسـی داشـت، مدعی شـده اسـت 
دولـت  کـه  اسـت  واقـع جاسوسـخانه  در  سـفارتخانه  ایـن 
در بازگشـایی آن بـی تدبیـری بـه خـرج داده اسـت. حـاال 
محسـن طاهـری رییـس خانـه مداحـان در گفـت و گـو بـا 
خبرآنایـن بـا بیـان اینکـه بـه هر جهـت اقشـار مختلف این 
مملکـت می تواننـد راجـع به سیاسـت  نظـر دهنـد، آن مداح 
هـم فکـر می کنـد اگـر در قالـب شـعر حرفـش را بزنـد بهتر 

اسـت اظهار داشـت: بـا این حال من شـخصا موافـق این کار 
نیسـتم. بـه جهـت اینکـه برخـورد بـا یـک جریان سیاسـی، 
برخـورد بـا یـک تصمیم گیـری سیاسـی در یک کشـور کار 
مـا نیسـت.  وی افـزود: قـوه مجریـه یک کشـور که ریاسـت 
جمهـور متولـی آن اسـت و هیـات دولتـی دارد، بـه جمـع 
بنـدی رسـیدند و تصمیـم گرفتنـد و در وزارت خارجـه ایـن 
سیاسـت گـذاری شـده کـه مثـا سـفارت انگلیس باز شـود. 
ایـن کار مـا نیسـت که با سـبک مداحـی از آن انتقـاد کنیم. 
نظریـه  به عنـوان  دارم  جایـگاه  و  هسـتم  صاحب نظـر  اگـر 
شـخصی خودم مـی توانم اعتراضیـه هم به مسـئول مربوطه 
بنویسـم، بـا او صحبـت کنـم و نظـرم را بدهـم. امـا اینکـه 
جمـع و جمعیتـی را درگیر این موضوع کنم درسـت نیسـت. 
این تابع احساسـات شـدن اسـت. طاهـری همچنیـن درباره 

ماجـرای تیرانـدازی یکـی از مداحـان بـه خبرآنایـن گفـت: 
تیرانـدازی کار وی نبـود. مـن از همـان ابتـدا در جریـان امر 
قـرار گرفتـم. بـرادر نوجوانـی که معمـوال ایشـان را همراهی 
مـی کند،اقـدام بـه ایـن کار کـرد و کار زشـتی هـم بـود. ما 

هیـچ وقـت آن کار را تاییـد نمی کنیـم.
 بسـیار کار ناشایسـتی بود. رئیس خانه مداحان همچنین 
دربـاره اارائـه لیسـت انتخاباتی توسـط برخـی مداحان گفت: 
بـرای  ارضـی(  منصـور  و  حدادیـان  )سـعید  آقایـان  ایـن 
خودشـان تشـکیات دارنـد. با مـا خیلی مشـورت نمی کنند. 
و همـه را در جریـان تصمیمـی کـه می خواهنـد بگیرند نمی 
گذارنـد. ارائـه لیسـت مجـزای انتخاباتـی نظـر خـاص آقـای 
حدادیـان و حـاج آقـای ارضـی بـوده اسـت. گمـان نمی کنم 

خیلـی کار موفقی باشـد.

کار مداحان برخورد با بازگشایی سفارت انگلیس نیست
خبر 

آگهی فقدان سند مالکیت 
آقای/خانم ابراهیم فاح با تسـلیم دو برگ استشـهادیه گواهی شـده از دفتر اسـناد رسـمی شـماره 11۳ سـیرجان مدعی 
اسـت کـه سـند مالکیـت ششـدانگ پاک 7 فرعـی از 8 اصلـی واقع در بخـش ۳6 کرمان ذیـل ثبـت ۳5۴95 صفحه ۳۲7 
دفتـر ۲۲۴ بنـام آقای/خانـم ابراهیـم فـاح ثبـت و سـند مالکیت صادر و تسـلیم گردیده اسـت که بعلـت جابجایی مفقـود گردیده 
لـذا بدسـتور تبصـره یـک اصاحـی مـاده 1۲۰ آییـن نامه قانون ثبـت مراتب جهت اطـاع مردم آگهی می شـود تـا هرکس مدعی 
انجـام معاملـه یـا وجـود سـند مالکیـت نـزد خود می باشـد مـی تواند ظـرف مـدت 1۰ روز از تاریـخ انتشـار گواهی اعتـراض خود 
را بـه ایـن اداره تسـلیم دارد در غیـر ایـن صـورت پـس از سـپری شـدن مـدت قانونی و عـدم واخواهی سـند مالکیـت المثنی بنام 

مالـک صادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار: 1۳9۴/6/۲9

مسئول دفاتر اماک ثبت اسناد سیرجان- حامد شیبانی  م الف 18۲۳

آگهی فقدان سند مالکیت 
آقای/خانـم ابراهیـم فـاح با تسـلیم دو برگ استشـهادیه گواهی شـده از دفتر اسـناد رسـمی شـماره 11۳ سـیرجان مدعی اسـت 
کـه سـند مالکیـت ششـدانگ پـاک 15فرعـی از 8 اصلی واقـع در بخـش ۳6 کرمان ذیل ثبـت 581۲ صفحـه 579 دفتر 
۳8 بنـام آقای/خانـم ابراهیـم فـاح ثبت و سـند مالکیت صادر و تسـلیم گردیده اسـت کـه بعلت جابجایی مفقـود گردیده 
لـذا بدسـتور تبصـره یـک اصاحی مـاده 1۲۰ آیین نامـه قانون ثبـت مراتب جهت اطاع مـردم آگهی می شـود تا هرکس 
مدعـی انجـام معاملـه یـا وجـود سـند مالکیت نزد خود می باشـد مـی تواند ظـرف مـدت 1۰ روز از تاریخ انتشـار گواهـی اعتراض 
خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم دارد در غیـر ایـن صـورت پس از سـپری شـدن مدت قانونـی و عدم واخواهی سـند مالکیـت المثنی 

بنـام مالـک صادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار: 1۳9۴/6/۲9

مسئول دفاتر اماک ثبت اسناد سیرجان- حامد شیبانی  م الف 18۳۲

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

برابـر آراء شـماره هـای 1۳9۴6۰۳19۰۰7۰1۴89۳ و 1۳9۴6۰۳19۰۰7۰1۴898هیـات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبـت ملک کرمان تصرفـات مالکانه 
بامعـارض متقاضـی آقـای علـی اکبـری جـور فرزند اکبر بشـماره شناسـنامه ۳۰ صـادره از زرند و خانـم زهرا محمد حسـنی جور 
فرزنـد علـی به شناسـنامه شـماره ۲1 صـادره از زرند بالمناصفه در ششـدانگ یک باب سـاختمان به مسـاحت ۲۴1 مترمربع تحت 
پـاک 1۴ فرعـی از ۴8۲7 اصلـی واقـع در بخـش 1 کرمـان بـه آدرس کرمـان بلـوار شـهداء خانوک کوچـه ۲6 خریـداری از محل 
مالکیـت آقـای شـهریار سروشـیان محـرز گردیده اسـت. لذا بـه منظور اطاع عمـوم مراتـب در دو نوبت به فاصلـه15روز آگهی می 
شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار اولین 
آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظـرف مدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض 
،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض طبق 

مقـررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول:9۴/۰6/۲9                                             تاریخ انتشار نوبت دوم:9۴/۰7/1۲

کفیل اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان کرمان- امین رضا قوام  م الف ۲5۰۰             

فراخوان آگهی ارزیابی کیفی )93-94( )نوبت اول(
شرکت گاز استان کرمان در نظر دارد مناقصه ای را، با شرایط ذیل برگزار نماید.

داوطلبــان واجــد شــرایط دارای شناســه ملــی اشــخاص حقوقــی ایرانــی مــی تواننــد از زمــان درج اولیــن نوبــت آگهــی بــا ارائــه معرفــی نامــه کتبــی در ســاعات اداری )شــنبه تــا ســه شــنبه 
7-16 و چهارشــنبه هــا 7-15( بــه دفتــر امــور قراردادهــا واقــع در کرمــان- بلــوار ۲۲ بهمــن- حدفاصــل ســه راه ادیــب بــا چهــار راه شــعبانیه- شــرکت گاز اســتان کرمــان جهــت اعــام آمادگــی 
مراجعــه و اســناد ارزیابــی کیفــی را دریافــت و بــا توجــه بــه مفــاد آن مــدارک مــورد نیــاز را تهیــه، تنظیــم و تکمیــل و حداکثــر تــا 1۴ روز تقویمــی پــس از تاریــخ چــاپ آخریــن نوبــت آگهــی 
بــه دبیرخانــه کمیتــه فنــی و بازرگانــی/ هیئــت انتخــاب مشــاور )اتــاق 1۰5( تســلیم نماینــد. بدیهــی اســت توزیــع اســناد مناقصــه منــوط بــه ارزیابــی کیفــی مناقصــه گــران توســط کمیتــه فنــی 
 www.nigc-kerman.ir و بازرگانــی مــی باشــد. )نــوع تضمیــن شــرکت در مناقصــه: ضمانــت نامــه بانکی/رســید بانکــی( متقاضیــان مــی بایســت جهــت کســب اطاعــات بیشــتر بــه ســایت

و پایــگاه اطــاع رســانی مناقصــات http://iets.mporg.ir مراجعــه و نســبت بــه ثبــت نــام در ســایت پایــگاه اطــاع رســانی مناقصــات اقــدام نماینــد.

تعداد موضوعکدفراخوانردیف
مرحله

تعداد 
نوبت

شماره 
مناقصه

مدت زمان اجرا 
)روز(

مبلغ تضمین 
)ریال(

تهیه مصالح و اجرای حدود 1۳ کیلومتر شبکه توزیع روستاهای 11/۴19۲۴5
1۲۰۲۰/۰۰۰/۰۰۰ روز9۳-9۴دویکنارپ بردسیر

روابط عمومی شرکت گاز استان کرمان
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همان گونه که در شماره  قبل روزنامه به اطالع خوانندگان محترم رساندیم، در دومین دوره انجمن شهرستان کرمان، به پیشنهاد آقای محمد صنعتی، مقرر گردید جلسات سیار انجمن در مناطق 
مختلف تحت پوشش انجمن جهت آشنایی بیشتر با معضالت و مشکالت تمامی منطقه تحت پوشش انجمن شهرستان و همچنین دیدن محرومیت ها و شنیدن درد دل و گالیه اهالی صورت گیرد.

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

انجمن شهر کرمان پیگیر مشکالت مردم
 بخش چهل و نه

جلسه سیار در راور
چهارمیـن جلسـه سـیار انجمن شهرسـتان 
کرمـان در راور تشـکیل گردیـد و بـه اسـتناد 
گـزارش روزنامـه کیهـان، ایـن مطالـب مـورد 

بحـث قـرار گرفت. 

»... نیازمنـدی های مـردم راور را که اهم آن 
هـا: تبدیل بخش راور به شهرسـتان، تسـطیح 
جـاده دهنـه تنـگل ـ راور تـا مرکـز بخـش، 
احداث مدرسـه راهنمایی دختـران، اعزام دبیر 
لیسانسـه، ایجـاد سـد آب کـوه )دهنـه تنگل(، 
تأسـیس اداره هـای ثبت اسـناد و احوال و هم 
چنیـن دفتـر ازدواج و طـاق بود، طـرح کرد. 
سـپس آقایـان آیـت اللهـی موسـوی رییس 

انجمـن، دکتـر امیـری رییـس انجمن اسـتان، 
محمـد صنعی دبیـر انجمن، حسـینی نماینده 
کارگـران، مطالبـی در زمینـه نیازمنـدی های 

منطقـه راور اظهار داشـتند. 
سـپس یکـی از اهالـی راور گفـت: روسـای 

اداراتـی کـه بـه ایـن شهرسـتان اعـزام مـی 
شـوند ماننـد تفنگ بدون فشـنگ می باشـند 
و بـه تنهایی و بدون بودجه کاری از دستشـان 
سـاخته نیسـت و شـاید اسـتاندار هـم بـه این 
علـت به راور نیامده؛ احسـاس می کند نواقص 

زیـاد اسـت و رفـع آن هـا مشـکل ...« )1(.
در بازدید انجمن شهرستان کرمان 

ادامـه ی  در  کرمـان  شهرسـتان  انجمـن 

مناطـق  بـه  خـود،  سـیار  جلسـات  تشـکیل 
قنات غسـتان،  لنگـر،  کوه بنـان،  گلبـاف، 
روسـتاهای مرکـزی و ... نیـز عزیمـت نموده و 
در هـر منطقـه ضمن دیدار بـا اهالی، کمبودها 
و مشـکات را از نزدیـک مشـاهده می نمـود. 

نامه یکی از دانشجویان کرمانی 
)مهدی بهار مقدم( در خصوص جلسات 

سیار انجمن شهرستان کرمان
»خوشـبختانه گه گاه در آن روزنامه ارزشمند 
و دیگر جراید اخباری منتشـر می شـود حاکی 
از اقدامـات مؤثـر و مفیـد انجمـن شهرسـتان 
کرمـان در جهـت پیشـرفت امـور عمرانـی و 
نوسـازی روسـتاها و ایجـاد رفـاه بیشـتر مردم 
اقـدام  بـه  مربـوط  اخبـار  قبـل  ... چنـدی  و 
انجمـن شهرسـتان را در زمینه روشـن شـدن 
موضـوع امـور ثبتی بیش از بیسـت هـزار خانه 
و مسـتغات در کرمـان که با پیگیری مسـتمر 
بـه مرحلـه ای نویدبخـش رسـیده اسـت، طرح 
مسـئله لغـو عـوارض تلویزیـون، بررسـی امور 
عمرانی، بهداشـتی و درمانـی را مطالعه نمودم، 
کـه هر یک مظهریسـت از اصل دموکراسـی و 

نتیجـه سـپردن کار مـردم بـه خـود مردم.

و امـا آنچـه که باعث شـد به نام یـک ایرانی 
قلبیـم  مکنونـات  از  شـمه ای  همشـهری،  و 
را برایتـان بنـگارم، خبـر مربـوط بـه تصمیـم 
انجمن شهرسـتان کرمان در شـماره ی 17۰9 
مـورخ 19/ 11/ 51 ]1۳[ آن روزنامـه گرامـی 

بـود، کـه انجمن مذکـور تصمیم گرفته اسـت 
بـه منظـور تسـریع در انجـام امـور مختلفـه 
و  عمرانـی  برنامه هـای  بررسـی  و  انجمـن 
رسـیدگی بـه خواسـته های مـردم بخش هـای 
شـهداد، راور، زرنـد، ماهان و حومـه کرمان، از 
ایـن پس جلسـات انجمـن شهرسـتان کرمان 
بـه طور سـیار هـر نوبت در یکـی از بخش های 
نـام برده تشـکیل گردد تـا در محل بـا آگاهی 
کامل و آشـنایی بیشـتر، برنامه هـای عمرانی و 
نوسـازی آن بخش را مورد بررسـی قرار دهند.

بـدون اغـراق ایـن کار مبیـن ایـن حقیقـت 
اسـت که اعضـای انجمن برخاسـته و برگزیده 
شـده اند، بـه خوبـی اصـل تحـرک و سـرعت 
بـه خوبـی درک  موقعیـت  ایـن  در  را  عمـل 
جلسـات  تشـکیل  بـا  می خواهنـد  و  نمـوده 
خـود در مرکـز بخش هـا از نزدیـک بـه کـم و 
کیـف کارهـای مربـوط رسـیدگی نمـوده و بر 
مبنـای واقعیات تصمیم بگیرنـد و اقدام کنند. 
بنابرایـن چنیـن تصمیماتـی کـه از یک طرف 
امیدبخـش و از سـوی دیگر آموزنده اسـت، در 
خـور تمجید و تحسـین می باشـد و مـرا بر آن 
داشـت، ضمـن تشـکر و سـپاس از درج چنین 
خبرهـا، موفقیـت روزافزون بـرای اعضای فعال 

انجمـن شهرسـتان کرمـان آرزو نمایـم.
مهـدی بهـار مقدمـ  دانشـجوی سـال سـوم 
مدرسـه عالی امـور اداری و بازرگانـی کرمان« 

.)6(

پی نوشت:
)1( ـ روزنامه کیهان، سه شنبه ۲5 اردیبهشت 1۳5۲، شماره 895۲.

)۲(ـ  ایـن روسـتا در نزدیـک کـوه بنـان واقـع گردیـده و اکنون جزو کـوه بنان 
محسـوب می گردد. در مورد این روسـتا، شـعری مشـهور اسـت، بدین مضمون:

از آتش کوه بنان، گور می سوزد
آتش که گرفت، خشک و تر می سوزد

در تلفظ اهالی به آن جور نیز گفته می شود )محمد صنعتی(.
)۳( ـ عکس مزبور در جوار مقبره آخوند کوهبنانی گرفته شده است. 

شـایان ذکـر اسـت »آخونـد مـا محمـد کـه عارفـی مشـهور بـوده، در پـی 

اختافـی کـه با حاکـم کرمان پیـدا می کند، از طریـق کوهبنان قصـد عزیمت 
بـه مشـهد مقـدس را داشـته کـه در بین راه توسـط تعـدادی از اشـرار به قتل 
 رسـیده و او را در ایـن مـکان دفـن می نماینـد. زمانـی کـه ایـن خبر بـه میرزا 
آقاسـی )صدراعظـم محمدشـاه( کـه از مریـدان او بـوده می رسـد، مبلـغ یـک 
هـزار تومـان بـرای سـاختن مقبـره آخونـد می فرسـتد و ایـن مقبـره سـاخته 
می شـود. از آنجایـی کـه آخوند شـهید، پدر مـادر دکتر علی اکبرخان نفیسـی 
ناظم االطبـاء بـوده، فرزنـد ایشـان دکتـر سـعید نفیسـی در شـرح احـوال خود 
در مجلـه بخـارا )شـماره 8۲، ص ۲۴۲( آورده: ... مـادرش دختـر مـا محمـد 
کوهبنانـی معـروف بـه هدایـت علـی از پیشـوایان مشـهور طریقـه نعمت اللهی 

در نیمـه اول قـرن سـیزدهم بود، که از مریـدان موالنا عبدالصمـد همدانی بود 
و در کرمـان معتقـدان بسـیار داشـت و چـون حـاج ابراهیم خـان ظهیرالدولـه 
حکمـران کرمـان بـا او اختـاف داشـت، وی را وا داشـت کـه از کرمـان بیرون 
رود و او بـه عـزم مشـهد از کرمـان هجـرت کـرد و در بیابـان لـوت در منزلـی 
کـه بـه چهـل پایـه یا چهـل زینـه معروف اسـت، همـه قافلـه گرفتـار راهزنان 
بلـوچ شـدند و جز سـه تن کسـی جان بـه در نبـرد و وی در آن زمان به سـال 
1۲۳9 ق. کشـته شـد و در کوهبنان به خاک سـپردند و در صوفیه به شـهید 
رابـع یـا شـهید چهارم معـروف شـد ...«. با تشـکر از آقـای علی مـردان آل طه 

بـه واسـطه ارایـه توضیحات.  

)۴(ـ  از نـکات قابـل توجـه و جالـب در برخـی از بازدیدهـا، از جملـه در همیـن 
روسـتا، ایـن بـود کـه در هنـگام بازدید انجمـن شهرسـتان کرمان، اکثـر مردان 
روسـتا در مـزارع و مراتـع مشـغول بـه کار بودند و امـکان حضور آنان نبـود، لذا 
زنـان روسـتاها بـه همراه کودکان خردسـال خـود، گرد اعضای انجمن شـده و با 
بیـان مشـکات و کمبودهای منطقـه، مصرانه تقاضای برطرف نمـودن آن موانع 

را می نمودنـد )محمـد صنعتی(.  
بخـش  دانشـیار  و  حسـاب داری  دکتـرای  مـدرک  دارای  اکنـون  وی  ـ   )5(

اسـت. کرمـان  باهنـر  شـهید  دانشـگاه  مدیریـت  دانشـکده  حسـاب داری 
)6( ـ روزنامه اندیشه، سه شنبه 8 اسفند 1۳51، شماره 17۲1.

تاریخ
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معرفی کتاب

منوجان نگین رودبار زمین

جهـان«  کتاب»مینـو  پارسـا مطلـق-  شـهرام 
فرهنگـی  تاریـخ  دوراندیـش  علیرضـا  تآلیـف 
اجتماعی منوجان اسـت که توسـط نشـر فرهنگ 
عامه تابسـتان امسـال چاپ و منتشـر شده است.
دوراندیـش در مـورد ایـن اثـر می گویـد : »کار 
بـر روی مینوجهـان را از سـال 1۳8۲  آغاز کردم، 
کـه یـک کار تاریخی اسـت و بـه تاریـخ فرهنگی، 
اجتماعی و سیاسـی زادگاهـم، منوجان می پردازد. 
ایـن کار در دو بخـش تاریـخ مکتـوب و شـفاهی 
تقسـیم بنـدی می شـود. بخـش مکتـوب از منابع 
معتبـر تاریخـی اسـتخراج شـده و سـابقه تاریخی 
منوجـان را در ایـن منابـع مـی کاود. در بخـش 
شـفاهی کتـاب بـه ارائه تاریـخ شـفاهی منطقه در 
حـوزه ی فرهنـگ و ادبیـات بومـی ایـن سـرزمین 
مـی پـردازد. یکـی از امتیـازات ایـن اثر)البتـه بـه 
زعـم خودم( این اسـت کـه تاریخچـه مکتب خانه 
هـا و چگونگـی ظهـور مـدارس جدیـد و تاثیـرات 
ایـن دو را بـر فرهنـگ و بومیـت ایـن اقلیـم بـه 
تفصیـل بررسـی نموده اسـت. شـاید بتـوان گفت 
کـه این کتـاب در نوع خـود اولین اثری اسـت که 

در ایـن منطقـه تالیف شـده اسـت.«
ایـن مجموعـه در چنـد  فصل شـامل: منوجان 
نگیـن رودبار زمین، آمـوزش و پرورش، منوجان و 
انقاب وفـارغ التحصیان، نخبگان و برجسـتگان 
منوجـان تدوین شـده اسـت.  علیرضـا دوراندیش 
مترجـم و پژوهشـگر منوجانـی کارشـناس ارشـد 
زبـان و ادبیات انگلیسـی اسـت و پیـش از این دو 
رمـان  بـی سـایگان از فرانسـواز سـاگان  و  پل از 
سـن لوئیـس ری بـا ترجمـه ی او چاپ و منتشـر 

شـده است.
در بخشی از این کتاب می خوانیم:

و  کرمـان  نامـه  »مسـافرت  کتـاب  »در 
بلوچسـتان« نوشـته عبدالحسـین میرزا فرمانفرما 
در وصـف قلعـه منوجـان چنیـن آمده اسـت:  »و 
قلعـه کـه در ایـن نقطـه سـاخته شـده اسـت از 
قلعـه هـای خیلـی معتبـر }اسـت{ و بـاالی تـل 
سـنگی مرتفع بنا شـده که سـر زن تمـام تیررس 
هـای حـول و حوش اسـت و در عرف مـردم عوام 
شـهرتی تمـام دارد که بانی قلعه بم و بلوچسـتان 
و منوجـان یـک نفـر و بنـای آن نیـز یـک معمار 
بـوده و بـدواً قلعـه بـم و ثانیاً قلعـه بمپـور و ثالثاً 
قلعـه منوجان را سـاخته اسـت. و بـرای اینکه در 
نقـاط دیگـر این طـور قلعه سـاخته نشـود بعد از 
اتمـام قلعـه منوجـان او را از بـرج نارنـج قلعه که 
تـا سـطح زمیـن از هفتـاد هشـتاد ذرع اسـت به 

زیـر انداختـه و کشـته اند.
مجمـًا قلعـه مزبوره دارای یک محوطه بسـیار 
بـزرگ اسـت کـه در آن مسـجد و بـازار و حمـام 
و عمـارات و چـاه های متعدد پوشـیده سـاخته و 
حفـر کرده بودنـد و بعـد از آن در زمین بلندتری 
از آن یـک فصیـل سـاخته انـد کـه در آن هـم 
انـواع و اقسـام عمـارات غامخانـه و سـربازخانه 
و قورخانـه و غیـره و غیـره بـوده اسـت و مرتبـه 
ثالثـه نارنـج قلعه ای اسـت کـه در آن هم فراخور 
حوصلـه عمـارات قراولخانـه و نشـیمن صاحـب 
منصـب بـوده اسـت و در یـک طـرف از آن نارنج 
قلعـه یـک لولـه بـرج بسـیار بلنـدی ایجاد شـده 

اسـت که سـرزن تمـام نقـاط بوده اسـت«

مدیـر کل میـراث فرهنگی، گردشـگری و صنایع دسـتی 
اسـتان کرمـان با اشـاره به تقاضـای خود از اسـتاندار گفت: 
از اسـتاندار کرمـان مـی خواهـم بـه شـهرداری و میـراث تا 
زمانـی کـه کار بازسـازی بـازار را بـه صـورت کامـل انجـام 
نـداده انـد اجـازه خروج ایـن دو سـازمان از بـازار را ندهند.

بـه گـزارش ایسـنا، »محمود وفایی« شـامگاه پنجشـنبه 
۲6 شـهریورماه در مراسـم کلنـگ زنـی بدنـه سـازی بـازار 
بـزرگ کرمـان بـا تبریک ایام دفـاع مقـدس و درود بر روان 
پـاک شـهدای دوران دفـاع مقـدس تصریـح کـرد: شـهدا 
بزرگتریـن میرث و فرهنگ این سـرزمین هسـتند  و زمانی 
مـی توانیـم از میـراث فرهنگـی و مجموعـه های ارزشـی و 
تاریخـی ایـن سـرزمین صحبـت کنیـم کـه آغـاز حرفمـان 

سـخن از شـهدا باشد.
وی بـا تاکیـد بـر اینکه شـهدا میـراث دار، عزت و شـرف 
ایـن مملکـت هسـتند ادامـه داد: هـرکاری کـه بـرای ایـن 
سـرزمین انجـام مـی دهیـم در جهـت تحقق اهـداف عالیه 

شـهدا خواهـد بود.
مدیـر کل میـراث فرهنگی، گردشـگری و صنایع دسـتی 

اسـتان کرمـان افـزود: رویکرد اسـتاندار کرمان باعث شـده 
اسـت کـه همه کسـانی کـه به ایـن آب و خاک دیـن دارند 
هـم  معتقدیـم  و  کننـد  آن حرکـت  پیشـرفت  در جهـت 
اکنـون فصـل جدیـد در کار، فعالیـت و حرکـت در جهـت 

توسـعه اسـتان رقـم خورده اسـت.
وی بـا اشـاره به صحبـت هایی مبنـی بر اینکه اسـتاندار 
بـه  کـرد:  تصریـح  اسـت  اقتصـادی  اسـتانداری  کرمـان، 
جـرات مـی توانـم بگویم آقـای رزم حسـینی یک اسـتاندار 
فرهنگـی اسـت کـه هنرمندانـه ای توانسـته اسـت پیوندی 
بیـن اقتصـاد و فرهنگ ایجاد کـرده و معتقد اسـت هرگونه 
فعالیـت فرهنگـی بایـد منتهـی به نتایـج اقتصـادی گردد و 
ایـن رویکـرد اسـتاندار در بحـث حفـظ، نگهـداری و بهـره 
بـرداری از میـراث فرهنگـی و تاریخی اسـتان یـک رویکرد 
مبـارک اسـت کـه خوشـبختانه شـاهد اقدامـات خوبـی در 

ایـن زمینـه بـوده ایم.
وفایـی بـا اشـاره بـه بازسـازی بـازار کرمـان گفـت: باید 
اذعـان کـرد که یـک فرصت تاریخـی نصیب اسـتان کرمان 
شـده اسـت و امـروز تعامل،همدلـی و همزبانی مثـال زدنی 

در اسـتان ایجـاد شـده اسـت و حرکـت، کوشـش و تـاش 
هـای سـتودنی در تمـام حـوزه هـای مختلـف در اسـتان 
کرمـان بـه چشـم مـی خـورد. مدیـر کل میـراث فرهنگی، 
گردشـگری و صنایـع دسـتی اسـتان کرمـان بـا اشـاره بـه 
تقاضـای خـود از اسـتاندار گفـت: از اسـتاندار کرمـان مـی 
خواهـم بـه شـهرداری و میـراث تا زمانـی که کار بازسـازی 
بـازار بـه صـورت کامـل انجـام نشـده اسـت اجـازه ندهنـد 

ایـن دو سـازمان از بـازار خـارج شـوند. وی بـا بیـان اینکـه 
میـراث فرهنگـی کار مرمت پشـت بام بـازار را انجام خواهد 
داد تصریـح کـرد: از صفـر تـا 1۰۰ کار مرمـت پشـت بـام 
بـازار کرمـان توسـط میـراث فرهنگـی انجـام خواهـد شـد 
و بـا رویکـرد مشـارکتی کـه در سـازمان خواهیـم داشـت، 
در ارتبـاط بـا مرمـت و بهـره بردارسـی از ابنیـه تاریخـی از 

هرگونـه سـرمایه گـذاری اسـتقبال خواهیـم کرد.

در آثـار ایـن مجموعـه شـاهد نوعـی روایـت مبهـم از 
نقـش زن در فضـای خصوصـی ذهنـی خـود هسـتیم، 
آنگونـه کـه در تمامـی آثـار چهـره هـا مـات و گهـگاه 

فیگورهـا بـدون سـر بـه تصویـر کشـیده شـده انـد.
تمامیـت آثـار حـال و هـوای رمـز گونـه و مجهولـی 
بـه خـود گرفتـه اسـت. بـه ایـن معنـا کـه رنگهـا سـرد 
تـوام بـا ماسـیدگی اغـراق آمیـز بـا لکـه رنگـی گـرم در 
همنشـینی یکدیگـر قرار گرفتـه اند که بیانگـر موقعیتی 
خـاص از بیانـی مجهـول هسـتند ؛ فیگورهـا همگـی در 
قـاب تصویـر یکـه و تنهـا بـه بیانگـری رمزآلـودی جلوه 
مـی کنند،نورهـا اغلـب نقطـه ای، و تاکیدی بـر درونیت 
اشـخاصی دارنـد کـه مخاطـب هیچ شـناختی نسـبت به 
آنـان ندارد،رنگهـا بـا اسـتثنا چـرک انـد و قابـل توجـه 
اسـت کـه در پسـزمینه هـا ناظـر درب و پنجـره هایـی 
در فضاسـازی هسـتیم که همگـی بازند و خبـر از دنیای 
مجهولـی مـی دهند کـه هیچگاه دسـت مخاطـب به آن 
نخواهـد رسـید و در نتیجـه کشـفی هـم از دنیـای آن 
سـوی دربهـا اتفـاق نخواهد افتـاد و اینجا خیـال پردازی 
اسـت که به واسـطه فضاسـازی،تحریک شـده و بـه بیان 
اغـراق آمیـز نقاش کمک بسـزایی کرده و چه بسـا نقطه 
قوتـی باشـد که امـا و اگرهـای ذهنی مخاطـب را بر می 
انگیزانـد و او را در تعلیقـی وهـم آلـود احاطـه مـی کند.

زمانـی کـه اثری هنـری در برابر دیدگان قـرار میگیرد 
جـدای از مبحـث تکنیـک و ارائه کار شـاید بـار اصلی بر 
عهـده محتـوا ) چـه چیـز را بیـان کـردن (اسـت،در این 
آثـار رازهـای درونـی هنرمنـد نهفتـه شـده اند کـه حال 
تـا حـدودی بـرای ناظـر پـرده بـرداری می شـوند که در 

دنیـای شـخصی او چـه اتفاقـی در حال وقوع اسـت ؛
چـرا تـک فیگورهایـی بدون چهـره بـا رنگهایی چرک 
همـراه بـا ماسـیدگی و فضایی وهم آلـود و درب و پنجره 
هایـی در پسـزمینه کـه بـاز هسـتند و عـدم شـناخت از 
آنسـوی دربهـا ؛همگـی خبـراز دنیایـی میدهند کـه این 
اشـخاص در آن احاطـه شـده انـد و در کسـالت رعـب 
انگیـزی بسـر می برنـد که همگـی شـکوه و اعتراضی به 
فشـارهای روانـی و تضادهـای اجتماعی اسـت که بر روح 

و جسـم زن )زنـان( خدشـه وارد مـی کنند.
آثـار در قابهـای مربـع جلـوه گـری مـی کننـد که در 
مبحـث ترکیـب بندی ما شـاهد خطوط عمـودی و افقی 
تند و خشـنی هسـتیم که وقتی در کنـار یکدیگر قرار 
میگیرنـد کادرهایـی را از مربع های متقاطع تشـکیل می 

دهنـد کـه زمانـی در همنشـینی ایـن آشـفتگی رنگمایه 
هـا قـرار مـی گیرنـد صابتـی خـاص بـه کلیـت روایـت 
نـا امیدیهـا و تنهاییهـای زن  از  مـی بخشـند، روایتـی 
)زنـان( بـه ظهـور رسـیده اسـت و تمامی این سـردیها و 
چـرک بـودن رنگ هـا تاکیـدی مضاعـف بر جایـگاه زن 
در محیطـی را بیـان مـی کنـد کـه هنرمنـد بـه بـاور به 
آن دسـت یازیـده اسـت و بـا تاملـی عمیـق در میـا بیـم 
کـه چـرا این پـس زمینه هـا خاکسـتری و رنگهـا کدر و 
مـات، و فضاهـا نـا مانوس جلـوه می کنند که به راسـتی 

دور از دنیـای واقعیت نیسـت.
دور از نظـر قـرار نگیـرد از آنجایـی کـه مربـع بیش از 
هـر شـکل دیگر بـه عنوان جهانـی ترین صورت و شـکل 
نمادهـا مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه اسـت و افاطون بر 

ایـن عقیـده بوده کـه مربـع نماینـده هماهنگی 

و عالیتریـن فضیلـت اسـت،ترکیب فرمهـا در اینجا به 
طـور صحیـح در جـای خـود نشسـته اسـت.از زاویـه ای 
دیگـر شـاهد اغـراق در رنـگ و فـرم آثـار هسـتیم و بـا 
آگاهـی بـه ایـن اصل که در یـک اثر هنری اغـراق زمانی 
اتفـاق مـی افتـد کـه بیـان و برخـورد عاطفـی، تصویـر 
هنـری را پرتـوان مـی نماید؛ ایـن رخداد در ایـن آثار به 
وضـوح نمایـان اسـت و نقاش بـا برخورد احساسـی خود 
بـه ایـن بیـان هنری رسـیده اسـت. شـاید بهتر باشـد به 
سـبب اینکـه آثار ایـن مجموعه در هالـه ای از اوهام قرار 
گرفتـه انـد و هـر کدام بـه گونه ای معانـی خاصی از یک 
فضـای خصوصـی کـه از دیـدگان همگان پنهان اسـت را 
روایـت مـی کند از شـیوه تاویـل به عنـوان بهترین روش 

بـرای تحلیـل این آثار سـود جسـت. 
تاویـل ایـن امـکان را مـی دهـد کـه اثر هنـری تجربه 

شـود و رابطـه ای میـان مخاطـب و اثـر بـر قـرار مـی 
سـازد. در تاویـل نوعـی بـازی را میـان مـورد آشـنا و 
ناآشـنا،میان دانسـتن و ندانسـتن آغاز می کنیم و اثر به 
روی مخاطب گشـوده می شـود،اما معمـای آن همچنان 
باقیسـت.این نـوع دیـدگاه در مـورد آثـار این نمایشـگاه 
صـدق مـی کنـد و خرسـندیم کـه هنرمنـد در معرفـی 
محتـوا بـه مخاطبیـن تیزبینـی بـه خـرج داده و توضیح 
خاصـی که منجـر به تزریـق فکری از پیش تعیین شـده 
ای را بـه مخاطـب تحمیـل نکـرده و در فهم آثـار، ضمیر 

و جهـان بینـی افـراد را سـهیم کرده اسـت.
خطـوط از دنیایـی نهانـی خبـر مـی دهنـد و تحـت 
هیچ شـرایطی در قاب کنترل نمی شـوند و از هر سـوی 
کـه نظـاره کنیم گویـی برای بیـان ماهیت خود تاشـی 

مضاعـف و طغیانـی را در سـر مـی پرورانند.
از آنجایـی کـه آفرینـش هـر اثـر هنـری مبتنـی بـر 
گـذر از سـه مرحله اسـت که بـه ترتیب مرحلـه دریافت، 
تحلیـل و آفرینـش هسـتند، و از سـویی دیگـر هنـر بـا 
یکی از سـاحتهای سـه گانه شناسـایی در انسان سروکار 
دارد و آن سـاحت حق الیقین اسـت و هنرمند به وسـیله 
ادراک ذاتـی خـود بـه بیـان تصویـری دسـت پیـدا مـی 
کنـد در رابطـه بـا آفرینـش ایـن آثـار باید گفـت ایده ها 
بسـیار شـخصی بـوده و بـرای فهـم آنها توسـط مخاطب 
همانگونـه کـه نقاش خود تصمیم گرفته ) پیشـتر اشـاره 
مختصـری بـه آن شـد ( بهتـر اسـت از روش هرمنوتیک 
سـخن به میـان آورد کـه در حقیقت همـان روش تاویل 
اسـت کـه نوعی منطـق و برداشـت آزاد را بـا خود حمل 

مـی کند.
در هرمنوتیـک مـدرن نیـز برایـن اعتقـاد پـا فشـاری 
مـی شـود کـه در نظـر گرفتـن نیـت هنرمنـد سـبب 
آشـفتگی و اشـتباهات فـراوان مـی شـود،بنابراین وقتـی 
ادراک بـا نیـت خالـق اثـر را از نظر دور کنیـم و به تاویل 
بـر  بزرگـی  نقـش  بدهیـم  ارزش  اثـر توسـط مخاطـب 
عهـده مخاطـب خواهـد بود و بیـان فکری تاویـل کننده 
ارزشـمند می شـود و از طرفی اثـر در دوره های متفاوت 
و بنـا بـه تاویـل هـای گوناگـون معانـی تـازه ای را پیـدا 

کند. مـی 
امیـد اسـت که ایـده های نـاب و متفاوت مجـال تولد 

در دنیای هنـر را بیابند.
گوسـتاو فلوبـر مـی گویـد: هنـر شـرکت در جشـنی 

جاودانـه اسـت.

مرمت پشت بام بازار کرمان
توسط میراث  فرهنگی

نگاهی به مجموعه نقاشی های مینا پور کمال زاده

هنر؛ شرکت در جشنی جاودانه
 مصطفی شیروانی

میراث

آتش سوزی 
در جنگل های 
مهروییه فاریاب

وقـوع  فاریـاب:  فرمانـدار 
آتـش سـوزی در جنـگل های 
مهروییـه فاریاب سـه هکتار از 
ایـن جنگل هـا را از بیـن برد.

بهـرام  ایرنـا  گـزارش  بـه   
امیـری در جمـع خبرنـگاران افزود: پـس از اطاع یافتن از آتش سـوزی 
در ایـن جنـگل خـودروی آتش نشـانی شهرسـتان بـه محل اعزام شـد و 
بـا توجـه به گسـتردگی آتـش، خودروهای آتش نشـانی شهرسـتان های 
عنبرآبـاد و کهنـوج نیـز بـرای کمـک رسـانی در محـل حادثـه حضـور 
یافتنـد. وی بـا اشـاره بـه اینکـه وزش بـاد کنتـرل ایـن آتـش را بسـیار 
دشـوار کـرده بود،تصریـح کـرد: سـخت گـذر بـودن منطقـه نیـز موجب 

کنـدی رونـد عملیـات مهـار آتـش شـده بود.
فرمانـدار فاریـاب تاکیـد کـرد: علـت حادثه در دسـت بررسـی اسـت. 
جنـگل مهروئیـه فاریـاب بـا بیـش از پنج هـزار هکتار وسـعت دارد که با 
پوشـش گیاهـی کهـورک، کهـور، اسـکنبیل و شـوره یکـی از نـادر ترین 

جنگل های کشـور اسـت. 

ایجاد پلیس 
گردشگری در 
استان کرمان

رییس کمیسـیون گردشـگری 
اتـاق کرمـان اظهـار کـرد: پلیس 
مباحـث  از  یکـی  گردشـگری 
کمیسـیون  در  شـده  مطـرح 
امـکان  آن  طریـق  از  تـا  بـود 
گردشـگری  گروه هـای  عبـور 

از ایسـتگاه های بازرسـی اسـتان بـه راحتـی فراهـم و مشـکات احتمالـی آنهـا 
برطـرف شـود. به گـزارش گزارش ایسـنا«مهدی سیاوشـی« در نشسـت اعضای 
کمیسـیون گردشـگری اتاق کرمـان با مدیـرکل میراث فرهنگی، صنایع دسـتی 
و گردشـگری اسـتان گفت: دولت یازدهم یک تصویر واقعی از کشـور در سـطح 
جهـان ارایـه کـرده و تعـداد گردشـگران خارجـی در ۲ سـال گذشـته بیـش از 
۲ برابـر شـده اسـت و عـده ای ایـن شـرایط را حرکـت سـونامی گردشـگری بـه 
سـمت ایـران تعبیـر می کننـد. وی بـا بیـان اینکـه در ایـن شـرایط، بسـیاری از 
هتل هـای چهار و پنج سـتاره در شـهرهای بزرگ کشـور مانند اصفهـان و تهران 
توسـط گردشـگران تا یک سـال آینـده رزرو شـده اند ادامه داد: در کرمـان نیز با 
توجـه بـه زیرسـاخت های موجود، باید برنامه ای داشـته باشـیم تـا بتوانیم تعداد 
زیـادی از ایـن گردشـگران را جـذب کنیـم و در ایـن زمینـه بخـش خصوصی و 

اتـاق کرمـان آمـاده هـر نـوع همـکاری بـا بخـش دولتـی اسـت.

کرمان به یک
 مرکز گردشگری 
تبدیل می شود

 ابوالقاسـم سـیف الهی با اشاره 
بـه برنامه ریـزی های انجام شـده 
بـرای بهسـازی بافـت تاریخـی در 
شـهر کرمـان، یـادآور شـد: بـازار 
کرمـان یکـی از محورهـای اصلی 

در ایـن طرح اسـت.
وی تاکیـد کـرد: بـازار کرمـان دارای عناصـر ارزشـمند و مهمـی اسـت و نظر 
اسـتاندار کرمـان بـر این اسـت تـا کار بهسـازی بازار با سـرعت بیشـتری پیگیری 

. شود
سـیف الهـی خاطرنشـان کـرد: بـا تاکید اسـتاندار کرمـان بر بهسـازی و مقاوم 
سـازی بازار بزرگ و تاریخی این شـهر، کار بهسـازی این بازار  توسـط شـهرداری 
کرمـان شـروع خواهـد شـد و منابع مالی آن توسـط اسـتانداری تامین می شـود.

وی اضافـه داد: همزمـان بـا ایـن مراسـم سـازمان میـراث فرهنگـی، صنایـع 
دسـتی و گردشـگری کار مقـاوم سـازی پشـت بـام بـازار را شـروع خواهـد کـرد.

وی خاطرنشـان کـرد: قـرار بـر ایـن اسـت تا پایان سـال جـاری، بازار و پشـت 
بـام بـازار کرمـان اصاح شـود و اقدامـات فنی الزم در ایـن زمینه صـورت گیرد..

سـیف الهـی اقدامـات انجام شـده عمرانی در بافـت تاریخی شـهر کرمان را در 
راسـتای تبدیـل مرکـز این شـهر به یک مرکز توریسـتی دانسـت 

شکارچیان متخلف 
14 کبک پس از واریز 
28 میلیون ریال 
جریمه به دادگاه 
معرفی شدند

بـان  دیـده  خبـری  پایـگاه 
محیـط زیسـت و حیات وحش 
دنبـال  بـه   :)iew( ایـران 

دریافـت گزارشـی مبنی بر ورود شـکارچیان غیرمجاز بـه منطقه حفاظت 
شـده کـوه آسـیاب، نیروهـای یگان محیـط زیسـت شهرسـتان کوهبنان 

کرمـان عـازم محـدوده مذکـور شـدند.
رئیـس اداره محیـط زیسـت شهرسـتان کوهبنـان در ایـن بـاره گفت: 
محیـط بانـان پس از مدتی جسـتجو دو نفر شـکارچی را مشـاهده نموده 

و جهـت برخـورد قانونـی با متخلفیـن وارد عمل شـدند.
شـکارچیان  ماموریـن  داشـت:  اظهـار  نـژاد  االمینـی  روح  حسـین 
غیرمجـاز را بازداشـت نمـوده و در جریـان بازرسـی از متخلفیـن الشـه 
1۴ عـدد کبـک وحشـی بـه همـراه یک قبضـه اسـلحه شـکاری دولول و 
تعـدادی مهمـات کشـف و ضبـط گردیـد و متخلفـان بـه مراجـع قضایی 

معرفـی شـدند.

گردشگریمحیط ریست حیات وحشمیراث
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سالمت

کلینیک زیبایی - پزشکی پیام ما

در ایـن سـتون قصـد داریم 
پزشـکی  سـواالت  پاسـخ 
خواننـدگان مـان را در زمینه 
پزشـکی  مختلـف  هـای 
توصیـه  همچنیـن  بدهیـم. 
از  را  سـالمتی  مهـم  هـای 
زبـان خود پزشـکان داشـته 

باشـیم.
را در  لطفـا سـواالت خـود  خواننـدگان محتـرم 
رابطـه بـا تمام رشـته هـای تخصصی پزشـکی را 
بـه شـماره 10009353412500 پیامـک کنید تا از 
طریـق دکتـر صفا بـا پزشـکان متخصـص حاذق 
شـهرمان در میـان گذاشـته و پاسـخ را در ایـن 

سـتون چـاپ کنیم.
شماره تلفن مطب دکتر صفا: 32478203

www.drsafa.org

۰91۴...8169
پیالتس برای من سنگین است؟

دختـری 1۴ سـاله هسـتم. دو روز اسـت کـه بـا یـک 
سـی دی آمـوزش پیاتـس مشـغول تمریـن روزانـه ایـن 
اول  روز  امـا  دهـم  کاهـش  را  وزنـم  تـا  شـده ام  ورزش 
متوجـه احسـاس گرفتگـی در ناحیه وسـط شـکمم شـدم 
طـوری کـه هنگام برخاسـتن، نشسـتن، خندیـدن و حتی 
کوچک تریـن ضربـه درد شـدیدی دارم. آیـا ایـن ورزش 
بـرای مـن سـنگین اسـت و ادامـه آن برایم مشـکل ایجاد 

می کنـد؟ 
نامناسـب  شـما  بـرای  قطعـا  پیاتـس  ورزش  پاسـخ: 
نیسـت امـا ممکن اسـت از سـطح سـنگینی آن را شـروع 
کـرده باشـید. بـه عبارتـی ایـن سـطح در حـد تـوان تـان 
نبـوده و بایـد از سـطوح پاییـن تـری شـروع بـه ورزش 
کنیـد، بنابرایـن بایـد شـدت و مـدت حـرکات را کمتـر 
کنیـد تـا در حین ورزش احسـاس درد و خسـتگی زیادی 
پیـدا نکنیـد و بعـد از اتمـام آن هـم دچـار درد و گرفتگی 
عضانـی نشـوید. شـدت ورزش را هـم مـی توانیـد بـه 
تدریـج در جلسـات بعـدی افزایش دهیـد. پیاتس یکی از 

ورزش هـای خـوب و بـی ضـرر محسـوب می شـود.

۰9۳۳...5۴67
چرا وزنم کم نمی شود؟

خانمـی ۲5 سـاله هسـتم و بیمـاری تیروئیـد دارم. هر 
روز وزنـم در حـال زیـاد شـدن اسـت. بارهـا رژیـم گرفتم 
امـا دوبـاره طـی یـک هفتـه وزنـم بـر می گـردد. آیـا بـا 

داروی خاصـی می توانـم وزنـم را کاهـش دهـم؟ 
کـم  کاری  تیروئیـد،  بیماری هـای  از  یکـی  پاسـخ: 
تیروئید اسـت کـه بـا افزایـش وزن، خواب آلودگی، ضعف، 
را  خـود  قاعدگـی  اختـاالت  و  موهـا  ریـزش  بی حالـی، 
نشـان می دهـد و معمـوال بـا مصـرف دارو تحـت کنتـرل 
در می آیـد، بنابرایـن در قـدم اول بایـد ببینیم کـه آیا کم 

 کاری تیروئیـد تـان اصـاح شـده اسـت یـا خیـر.
 اگـر براسـاس آزمایشـات و معاینـه کلینیکی مشـخص 
شـود کـم  کاری برطـرف شـده اسـت، افزایـش وزن تـان 
دیگـر ارتباطـی بـا غـده تیروئیـد نداشـته و بایـد بـا رژیـم 
غذایـی و کاهـش مصرف فسـت فودها و چربی های اشـباع 
آن را کنتـرل کنیـد، همچنین باید از فیبر غذایی بیشـتری 
ازجملـه سـبزیجات و میوه هـا اسـتفاده کنیـد چراکـه فیبر 
معمـوال جـذب نمـی شـود و فقـط حجیـم اسـت و باعـث 
احسـاس سـیری می شـود. عـاوه بـر اینهـا بایـد شـیوه 
زندگـی خـود را تغییـر داده و فعالیـت بدنـی، پیـاده روی 
و ورز  تـان را افزایـش دهیـد. حداقـل روزی نیم سـاعت در 
روز یـا بـه  طور متوسـط 15۰ دقیقـه در هفته بایـد ورزش 
کنیـد. در مواقـع اسـتثنایی اگـر چاقـی بـا رژیـم غذایـی 
کنتـرل نشـود، شـاید بتـوان بـه صـورت موقت و زیـر نظر 

پزشـک از بعضـی داروهـای کاهنـده وزن اسـتفاده کـرد.

۰9۳6...16۳7
عمل چشم

سـه سـال پیـش چشـمم را عمـل کـردم. در ایـن سـه 
سـال چشـم چپم بـزرگ شـده و از حدقه بیـرون می  زند. 
حتـی از درد چشـم، پلک چپم تنبل شـده و کنترلی روی 
باز و بسـته شـدن آن نـدارم. دکترم می گویـد جراحی اش 
مشـکلی نداشـته اسـت. پزشـکان دیگـر هـم علـت آن را 

پیـدا نمی کننـد. بایـد چـه کار کنم؟
پاسـخ: شـما بایـد سـی  تـی  اسـکن یـا ام  آر  ای انجـام 
دهیـد. گاهـی وجـود تومور در پشـت چشـم باعـث بیرون  
زدگـی چشـم مـی  شـود کـه در ایـن صـورت حتمـا باید 

مـورد بررسـی و درمـان قـرار گیرید.

و  خوراکـی   )Flaxseed( کتـان  تخـم 
متوالـی  قرن هـای  در  کـه  اسـت  دارویـی 
دارو  بعنـوان  ای  در طـب سـنتی مدیترانـه 
اسـتفاده مـی شـود. روغـن تخـم کتـان نیـز 
از محصـوالت همیـن مـاده خوراکـی بـوده و 
حـاوی بخشـی از خـواص و فوایـد تخم کتان 
ریزمغـذی  کتـان حـاوی  تخـم  باشـد.  مـی 
خوراکـی،  فیبـر  همچـون  زیـادی  هـای 

منگنـز، ویتامین B1 و اسـید چـرب ضروری 
آلفالینولینـک اسـید کـه بـه امـگا ۳ معروف 
تنهـا  نـه  کتـان  تخـم  باشـد.   مـی  اسـت، 
منبعـی سـالم از چربـی هـای سـالم، آنتـی 
اکسـیدان و فیبـر می باشـد، بلکـه تحقیقات 
جدیـد نشـان مـی دهند کـه تخم کتـان می 
توانـد بـه کاهـش خطـر دیابـت، سـرطان و 

بیمـاری هـای قلبـی کمـک نمایـد.

خواص درمانی تخم کتان
کتـان  تخـم  درمانـی  فوایـد  و  خـواص 
هنـوز کامـا شـناخته شـده نیسـت و هنـوز 
تحقیقـات بیشـتری بـرای آشـنایی بـا همـه 
خـواص و فوایـد آن الزم مـی باشـد. بعضـی 
از خـواص آن شـامل مـوارد زیـر مـی شـود: 
تحقیقـات  خـون:  کلسـترول  کاهـش 
نشـان داده کـه سـطح کلسـترول خـون در 
مردانـی کـه از تخـم کتـان در رژیـم غذایـی 
شـان اسـتفاده کرده انـد کاهش یافته اسـت. 
همچنیـن درصـورت مصـرف زیـاد ایـن ماده 
خوراکـی )روزانـه ۳8 تـا 6۰ گـرم( میـزان 
تـری گلیسـیرید خـون نیـز کاهش پیـدا می 

. کند
محافظـت دربرابـر سـرطان: مصـرف تخم 
کتـان ممکـن اسـت بتوانـد بـه فـرد بـرای 
مقابلـه و محافظـت از خـود در برابر سـرطان 
هایـی از جمله سـرطان پروسـتات، سـرطان 
روده بـزرگ )کولون( و سـرطان سـینه کمک 

نمایـد. بنظـر می رسـد تخم کتان مـی تواند 
جلـوی ایجـاد رگ های خونی جدید توسـط 
تومورهـا را بگیـرد. یکـی از تحقیقـات جدید 
نشـان داده کـه تخـم کتـان یـک خوراکـی 
ایمـن بـوده و بـه فـرد در مقابلـه با سـرطان 

پروسـتات کمـک مـی نماید.
تحقیقـات  گرفتگـی:  گـر  از  پیشـگیری 
نشـان مـی دهـد کـه روزانـه ۴۰ گـرم تخـم 
کتـان ماننـد درمـان هورمونـی بـرای بهبـود 
گرگرفتگـی و عـرق کـردن های شـبانه مفید 
بـوده و همچنیـن بـرای بهبود یبوسـت مفید 
سـامت  بـرروی  خوبـی  وتاثیـرات  اسـت 

عمومـی آنهـا نیـز داشـته باشـد.
بهبـود قندخـون: مدارک نشـان می دهند 
کـه مصـرف روزانـه تخـم کتـان به مـردان و 
زنـان چـاق کـه در مرحلـه پیـش از دیابـت 
هسـتند بـرای پایین آوردن قنـد خون کمک 

مـی کند.
بهبـود عملکـرد کلیـه: مدارک نشـان می 

دهنـد کـه تخـم کتـان در افـراد مبتـا بـه 
بیمـاری لوپـوس باعـث بهبود عملکـرد کلیه 
هـا مـی شـود. باایـن حـال درصورتـی کـه 
مبتـا بـه بیمـاری لوپـوس هسـتید قبـل از 
مصـرف تخـم کتـان با پزشـک تان مشـورت 
نماییـد. توجـه داشـته باشـید که هنـوز نیاز 
بـه تحقیقـات بیشـتر و جامـع تـری دربـاره 
تاثیـر تخم کتـان برروی بیمـاری های قلبی، 
سـرطان، پوکـی اسـتخوان و دیابـت الزم می 

شد. با
ارزش غذایی تخم کتان

دو نـوع کلی تخـم کتان موجود اسـت که 
یکـی از آنهـا تخـم کتـان طایـی و دیگـری 
تخـم کتان قهـوه ای می باشـد. ارزش غذایی 
هـردو ایـن تخـم کتـان هـا تقریبـا یکسـان 
بـوده و هـردو حـاوی اسـید های چـرب امگا 
۳ مـی باشـند. تخم کتان میزان بسـیار کمی 
کلسـترول و سـدیم داشـته و در هر ۲۰ گرم 

آن 5۴.7 کیلوکالـری انـرژی موجود اسـت.

خواص درمانی تخم کتان
خبر

آیا صرع زمینه ژنتیکی و ارثی دارد؟
 به کوشش عطیه بهره بر

مطالعـات نشـان داده کـه خطـر ابتـا بـه صـرع در 
از  بیـش  برابـر  دو  دارنـد،  مبتـا  مـادر  فرزندانـی کـه 
کودکانـی بـوده کـه پـدر مبتـا بـه صـرع داشـته انـد.

 وراثت چیست؟
ژنتیـک علـم بررسـی ژن هاسـت. ژن هـا واحدهـای 
از هـزاران ژن  انسـان هـا  بـدن  انـد.  بنیادیـن وراثـت 
تشـکیل شـده اسـت که هریک بـر ویژگی هـای معینی 
اثرگذارنـد. ویژگـی هایـی ماننـد رنـگ مو، رنگ چشـم، 
گـروه خونی، و بسـیاری خصوصیت های دیگـر. بنابراین 
هـر فـرد بـا درنظـر گرفتـن ایـن ویژگـی هـا از دیگران 
متفـاوت اسـت چرا کـه ژن هـای متفاوتی بـه ارث برده 
اسـت. مثـا فرزنـدان بـه یکـی یـا هـر دو والـد خـود 
شـباهت دارنـد یا خصوصیت هایی شـبیه بـه پدربزرگ، 
مادربـزرگ و یـا خویشـان خـود دارنـد. به همیـن دلیل 
ژن هـای خاصـی از یـک نسـل بـه نسـل بعـد بـه ارث 
مـی رسـد. در گذشـته تصـور بر ایـن بوده اسـت که هر 
فـرد بـه دلیل کروموزم هـای خاص خـود خصیصه های 

متفاوتـی دارد.
اما تفاوت ژن و کروموزم در چیست؟

راه سـاده بـرای درک کروموزوم درنظـر گرفتن آن به 
عنـوان جعبـه ای انباشـته از تعـداد بسـیاری ژن اسـت. 
بـدن انسـان از میلیـون ها سـلول تشـکیل شـده اسـت. 
ایـن سـلول ها انواع متفاوتـی دارند )سـلول های مغزی، 
سـلول هـای ماهیچـه ای، سـلول هـای پوسـتی و...( که 
بیشـتر آنها محتوی کروموزوم هسـتند. هریک از سـلول 
هـا ۲۳ جفـت یعنـی ۴6 عدد کرومـوزوم در خـود دارند 
و هریـک از کرومـوزوم هـا، یـک جفت از پـدر و دیگری 
از مـادر بـه فرزنـد منتقـل مـی شـود. ژن هـا درواقع بر 
روی کرومـوزوم هـا قـرار دارند و از ایـن رو از هر دو والد 
بـه فرزنـد انتقـال یافته اند. هـر ژن خود از مـاده دیگری 
بـه نـام DNA شـکل گرفته اسـت. ژن ها به هر سـلول 
دسـتورالعمل هایـی بـرای تولیـد پروتوئین هایـی را می 
دهنـد کـه بـرای انجام اعمـال طبیعی بدن ضـروری اند.

فاکتورهای دیگر موثر بر وراثت )در صرع(
1-  سـن ابتـا بـه صرع: فرزنـدان والدینـی که حمله 
های تشـنجی آنها در سـال های آغازیـن زندگی پدیدار 
شـده اسـت )مثا پیش از ۲۰ سـالگی( بیش از فرزندانی 
کـه والدیـن شـان دیرتـر به حملـه های تشـنجی مبتا 

شـده اند، مسـتعد ابتا هستند.
۲-  مـادر و پـدر مبتـا به صرع: مطالعات نشـان داده 
کـه خطـر ابتـا بـه صـرع در فرزندانـی کـه مـادر مبتا 
دارنـد، دو برابـر بیـش از کودکانـی بـوده که پـدر مبتا 
بـه صـرع داشـته انـد. پژوهـش ها بیانگـر این اسـت که 

ایـن امر متاثر از مسـائل بـارداری و زایمـان، حمله های 
تشـنجی مـادر در دوران بـارداری یـا مصـرف داروهـای 
ضدصـرع در طـول مدت بارداری نیسـت و پژوهش های 
بیشـتری برای تشـریح چگونگـی این تفاوت نیاز اسـت.

۳- مـدت ابتـا: بـه نظـر مـی رسـد، خطـر ابتـا بـه 
صـرع در مقایسـه بـا جمعیـت کلـی در خویشـاوندان 
افـرادی کـه به دلیـل صدمه های مغزی همچون سـکته 
مغزی، ضربه شـدید سـر و یـا عفونت های مغـزی دچار 

صـرع شـده انـد، افزایش نمـی یابد.
امکان اختالل در عملکرد هر یک از اجزا

آنچـه مسـئله را پیچیـده می کنند این اسـت که ژن 
هـا می توانند به شـیوه هـای مختلفی تغییـر کنند. در 
اصـل تغییراتـی کـه در DNA رخ می دهد مـی تواند 
منجـر بـه اختـال در کارکرد طبیعـی پروتئین یا حتی 
توقـف کارکـرد آنهـا شـود. ایـن پدیـده موتاسـیون نام 
دارد. بـه عـاوه فاکتـور هـای محیطـی نیز مـی توانند 
بـر نحـوه عملکرد سـلول هـا اثرگـذار باشـند. برخی از 
انـواع موتاسـیون مـی توانـد منجـر بـه بیماری شـده و 
برخـی نیـز ممکـن اسـت بـه نسـل هـای بعـد منتقـل 

شود.

آیا صرع یک اختالل وراثتی است؟
بعضـی از انـواع صرع موروثـی اند. صرع یـک بیماری 
منفرد نیسـت، بلکـه مجموعه ای از اختال هایی اسـت 
کـه همگـی در تمایل به بروز حمله تشـنج در فرد مبتا 
اشـتراک دارنـد. وقتـی صفـت هـای فـردی توسـط یک 
ژن واحـد، پدیـد مـی آینـد، صفت هـای ژنتیکی سـاده 
محسـوب مـی شـود. تنها انواع بسـیار نـادری از صرع به 
دلیـل تغییـر در تنهـا یـک ژن بـه وجـود می آینـد و به 
نظر می رسـد بسـیاری از انواع صـرع در نتیجه مجموعه 
تعامـل هایی بیـن ژن های چندگانه به عـاوه تاثیرهای 

محیطـی، بروز کرده باشـند.
کدام یک از انواع صرع بیشتر از بقیه 

موروثی است؟
ظاهـرا بسـتگان افـراد مبتا بـه صرع ژنرالیـزه )یعنی 
افـرادی کـه براسـاس الگوی بررسـی دسـتگاه نـوار مغز، 
هـر دو بخـش مغزشـان در زمـان حملـه تشـنج درگیـر 
پارشـیال  صـرع  بـه  مبتـا  بیمـاران  از  بیـش  اسـت( 
)افـرادی کـه براسـاس الگوهـای بررسـی EEG حملـه 
تشـنجی شـان در بخش واحـدی از مغز آغاز می شـود( 
مسـتعد ابتـا بـه حملـه تشـنجی هسـتند. والدینی که 

سـابقه حملـه صـرع ابسـانس ژنرالیـزه دارند نسـبت به 
بیمـاران مبتـا به دیگـر انواع حملـه ژنرالیزه یـا فوکال، 
بیشـتر احتمـال داشـتن فرزندانـی بـا همـان شـرایط را 

دارند.
امکان حذف صرع از یک نسل

همـان طـور که پیـش از این گفته شـد، بیشـتر انواع 
صـرع محصـول مجموعـه ای از ژن و تاثیـرات محیطـی 
اسـت. بـه ایـن ترتیب امکان عـدم انتقال صرع از نسـلی 
بـه نسـل بعـد وجـود دارد. درواقـع تمـام افـراد مبتـا، 
موجـد انتقـال و ایجـاد صـرع در نسـل بعـدی نیسـتند. 
بنابرایـن اگـر ژن هـا بـه نسـل بعـد منتقل شـوند، تمام 

افـراد خانـواده مبتـا نخواهند شـد.
عوامل موثر بر انتقال صرع از والدین به 

کودکان
پزشـک مشـاور مـی توانـد بـه ایـن مسـاله پاسـخ 
دهـد، پزشـکان و پرسـتارانی کـه در این زمینـه آموزش 
هـای تخصصـی دیـده انـد، مشـاوران ژنتیـک و دیگـر 
متخصصـان سـامت مـی تواننـد بـه فـرد مبتـا در امر 
بررسـی سـابقه پزشـکی، سـابقه بیماری در خانواده و در 
صـورت امکان محاسـبه ریسـک ابتای کـودک به صرع 
کمـک کننـد و پیشـنهادهایی برای انجـام آزمایش های 
خاصـی ارائه دهند. اگرچه شـواهد بسـیاری درباره نقش 
اساسـی ژن در ابتـا بـه صـرع وجـود دارد، آنچـه مهـم 
اسـت تشـخیص نـوع ژن هایـی اسـت کـه در ایـن امـر 
دخیـل انـد، مسـئله ای کـه هنـوز در بسـیاری از افـراد 
مشـخص نیسـت. بررسـی خانواده افـراد مبتـا به صرع 
مـی توانـد بـه دانش مـا در این زمینـه و احتمـاال یافتن 
راه هـای تـازه ای در امـر درمـان و حتـی پیشـگیری از 

ابتـا بـه آن منجر شـود.
امکان انتقال صرع از والدین به فرزندان 

بـه نظـر مـی رسـد کـه انـواع معینـی از صـرع در 
خانـواده منتقـل مـی شـود. برخـی بررسـی ها نشـانگر 
ایـن امـر هسـتند که خطـر ابتا بـه صـرع در خواهران، 
بـرادران و فرزنـدان افراد مبتا به اختال های تشـنجی 
چهـار تا هشـت درصد اسـت. )بـه عبارت دیگـر، چیزی 
حـدود یـک در ۲5 و تـا یـک در 1۲( در حالـی که خطر 
ابتـا در جمعیـت عمومـی حـدود یـک تـا دو در صـد 
اسـت. )بیـن 1 درصـد و یا ۲ درصـد(. با ایـن وجود باید 
به یاد داشـته باشـیم کـه هرچند خطر در خانـواده افراد 
مبتـا بـه صرع بیشـتر اسـت، امـا بسـیاری از مبتایان 
بـه صـرع، هیـچ خویشـاوند مبتـا بـه صرعـی ندارنـد و 
اکثـر والدیـن مبتـا به صرع نیـز فرزند مبتـا به صرعی 

ندارند.

تجدید آگهی ارزیابی کیفی انتخاب پیمانکار پروژه کاهش سطح ایستابی در محدوده شهر کرمان )نوبت اول(
فرآیند شماره 1-13/الف/94

شـرکت آب منطقـه ای کرمـان در نظـر دارد بـه منظـور انتخـاب پیمانـکار پـروژه کاهش سـطح ایسـتابی در محدوده شـهر کرمان، از بین شـرکتهای تشـخیص 
صاحیـت شـده دارای ظرفیـت خالـی انجـام کار حداقل در پایه ۴ رشـته آب، بـا برگزاری مناقصـه عمومی دو مرحله ای نسـبت به انتخاب پیمانـکار اقدام نماید. 
لـذا از کلیـه مناقصـه گـران ذیصـاح دعـوت بعمـل مـی آید حداکثر تا سـاعت 1۴ روز سـه شـنبه 1۳9۴/7/7 جهت دریافـت اسـناد ارزیابی کیفی در قبـال ارائه 
رسـید واریـز مبلـغ دویسـت هـزار ریـال به حسـاب جـاری سـپهر شـماره ۲195۰8۳81۲۰۰1 این شـرکت نـزد بانک صـادرات ایران شـعبه ۲۴ مهـر کرمان در 
نشـانی کرمـان، خیابـان پاسـداران، شـرکت آب منطقه ای کرمان، سـاختمان شـماره ۲ طبقـه همکف اتـاق 1۳1 دفتر قراردادهـا نماینده خویـش را کتباً معرفی 
و اعـزام نماینـد. شـایان ذکـر آنکـه مـدارک ارزیابـی کیفـی هـر یـک از مناقصـه گـران باید در بسـته بنـدی الک و مهـر شـده و حداکثر تا سـاعت 1۴ روز سـه 
شـنبه 1۳9۴/7/۲1 در قبـال اخـذ رسـید در نشـانی کرمـان، خیابان پاسـداران، شـرکت آب منطقه ای کرمان، سـاختمان شـماره یک طبقه همکـف، اتاق 1۰5، 
دبیرخانـه محرمانـه دفتـر حراسـت تحویـل گـردد. ضمنـاً ایـن آگهـی در سـایت معامات آب بـه نشـانی wrm.ir و همچنین سـایت پایـگاه ملی اطاع رسـانی 

مناقصـات بـه نشـانی Iets.Mporg.ir درج و منعکس گردیده اسـت.
روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمان 
م الف ۳55

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چـون تحدیـد حـدود ششـدانگ یـک قطعه زمیـن مزروعـی دارای پـاک شـماره۲فرعی از18۳اصلـی واقع در علـی آباد 
شـهر رودبار قطعه سـه بخش۴6کرمان مالکیت عزیز سـاالری فرزند مراد  بمسـاحت15۰۰۴/575مترمربع تحدید حدود 
بعمـل نیامـده ویـا از نوبـت خـارج گردیـده و اعمـال تبصـره ذیـل مـاده15 قانون ثبت میسـر نمی باشـد. لذا حسـب درخواسـت 
کتبـی مالـک تحدیـد حـدود اختصاصـی پاک مزبـور از سـاعت8 صبـح روز دوشـنبه مورخـه9۴/۰7/۲۰در محل شـروع و بعمل 
خواهـد آمـد. لـذا بدینوسـیله بـه مجاوریـن و مالکیـن رقبه فوق اخطار می شـود کـه در موعد مقـرر در محل وقوع ملـک حاضر و 
در صـورت عـدم مراجعـه تحدیـد حدود بـا معرفی مالک  انجام و چنانچه کسـی واخواهی بـر حدود و حقوق ارتفاقـی آن دارد می 
توانـد از تاریـخ تنظیـم صورتجلسـه  تحدیـد حدود لغایت سـی روز واخواهی خود را به این اداره تسـلیم و اال پـس از انقضاء مهلت 
مذکـور هیچگونـه ادعایـی مسـموع نخواهـد بود . ضمناً باسـتناد مـاده86 قانون ثبـت معترضین باید ظـرف مدت یکمـاه از تاریخ 
تسـلیم اعتـراض بـه اداره ثبت اسـناد و اماک شهرسـتان کهنوج نسـبت به تسـلیم دادخواسـت بـه مرجع ذیصاح اقـدام نمایند.

تاریخ انتشار: یک شنبه 9۴/۰6/۲9                       
رئیس ثبت اسناد و اماک کهنوج- اصغر نارویی

 
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

خواهـان گلـی داسـار دادخواسـتی بـه طرفیـت خوانـده جعفـر شـهیکی بـر بـه خواسـته طـاق بـه درخواسـت زوجـه 
تقدیـم دادگاه هـای عمومـی شهرسـتان بخـش ریـگان شهرسـتان بـم نمـوده که جهت رسـیدگی بـه شـعبه اول دادگاه 
عمومـی شهرسـتان ریـگان واقـع در اسـتان کرمـان - شهرسـتان ریـگان - دادگسـتری شهرسـتان ریـگان - کد پسـتی 
76917119۳۳ تلفـن ۰۳۴۴۴۳61۳17 - ۰۳۴۴۴۳61۲17 ارجـاع و بـه کاسـه 9۳۰998۳۴51۲۰1۲۰8 ثبت گردیده که وقت 
رسـیدگی آن 7/6 / 1۳9۴ و سـاعت ۰۰ : 11 تعییـن شـده اسـت. بـه علـت مجهـول المـکان بـودن خوانـده / متهم و درخواسـت 
خواهـان و بـه تجویـز مـاده 7۳ قانـون آییـن دادرسـی دادگاه هـای عمومـی و انقاب در امـور مدنـی و دسـتور دادگاه مراتب یک 
نوبـت در یکـی از جرایـد کثیـر االنتشـار آگهـی مـی شـود تا خوانـده پس از نشـر آگهی و اطـاع از مفـاد آن بـه دادگاه مراجعه و 
ضمـن اعـام نشـانی کامـل خود نسـخه دوم دادخواسـت و ضمائم را دریافـت و در وقت مقرر فـوق جهت رسـیدگی حاضر گردد.
مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان ریگان - کاظم رشیدی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
خواهـان زهـرا دهقانیـان دادخواسـتی بـه طرفیت خوانده یاسـر دهقانی به خواسـته مطالبه مهریه و تعداد 1۴ سـکه تمام 
طـای بهـار آزادی تقدیـم دادگاه هـای عمومـی شهرسـتان بخـش ریـگان شهرسـتان بـم نمـوده که جهت رسـیدگی به 
شـعبه اول دادگاه عمومی شهرسـتان ریگان واقع در اسـتان کرمان - شهرسـتان ریگان - دادگسـتری شهرسـتان ریگان 
ارجـاع و بـه کاسـه 9۴۰998۳۴51۲۰۰186 ثبـت گردیده که وقت رسـیدگی آن 1 / 7 / 1۳9۴ و سـاعت ۰۰ : 1۲ تعیین شـده 
اسـت. بـه علـت مجهـول المـکان بـودن خوانـده و درخواسـت خواهـان و بـه تجویز مـاده 7۳ قانـون آییـن دادرسـی دادگاه های 
عمومـی و انقـاب در امـور مدنـی و دسـتور دادگاه مراتـب یـک نوبـت در یکی از جراید کثیر االنتشـار آگهی می شـود تـا خوانده 
پـس از نشـر آگهـی و اطـاع از مفـاد آن بـه دادگاه مراجعـه و ضمـن اعام نشـانی کامل خود نسـخه دوم دادخواسـت و ضمائم را 

دریافـت و در وقـت مقـرر فوق جهت رسـیدگی حاضـر گردد.
مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان ریگان - کاظم رشیدی
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گفـت:  کرمـان  اسـتان  جوانـان  و  ورزش  مدیـرکل 
طـرح توسـعه ورزش همگانـی و قهرمانـی اسـتان طرح 
لحظـه ای نیسـت و بـا چشـم انداز 5 تا 6 سـاله طراحی 
شـده اسـت. بـه گـزارش  واحـد خبـر اداره ورزش و 
در  محمودی نیـا  محمـود   ، کرمـان  اسـتان  جوانـان 
اظهـار  جیرفـت  شهرسـتان  ورزش  شـورای  نشسـت 
داشـت: تهیـه و تدویـن طـرح توسـعه ورزش همگانـی 
و قهرمانـی اسـتان از اواخـر مـرداد مـاه سـال 9۳ بـا 
هـدف ایجـاد سـند و نقشـه راهی بـرای ورزش اسـتان 

خـورد.  کلید 
مدیـرکل ورزش و جوانـان اسـتان کرمـان بیان کرد: 
چنـد مـاه زمـان صرف مراحـل مختلـف تهیـه و نهایی 
شـدن ایـن طـرح شـد و در نهایـت بـا نظراتـی کـه از 
و  دانشـگاه  اسـاتید  ورزشـی،  کارشناسـان  مجموعـه 
ورزشـکاران در ارتبـاط بـا ایـن طـرح اخـذ و در نهایت 
طـرح توسـعه ورزش در بهمـن مـاه سـال گذشـته بـا 
حضـور وزیـر ورزش و جوانان و اسـتاندار کرمان از این 

طـرح رونمایی شـد. 
مـاه  ایـن طـرح چنـد  داشـت:  بیـان  محمودی نیـا 
پـس از ایـن و در نشسـتی کـه بـا حضـور وزیـر ورزش 
و جوانـان و همـه مدیـران کل ورزش اسـتان ها برگـزار 
شـد بـه عنـوان طرحـی مانـدگار و پایلـوت بـه سـایر 
اسـتان ها پیشـنهاد شـد تـا اسـتان ها نیـز بـرای بهبود 
جایـگاه ورزشـی خـود از ایـن سـند الگوبـرداری کنند. 
مدیـرکل ورزش و جوانان اسـتان کرمان با اشـاره به 
اینکـه طـرح توسـعه ورزش قهرمانـی و همگانی حاصل 
کار تیمـی و گروهـی یـک مجموعه اسـت، گفـت: یکی 
از نـکات قابـل توجـه ایـن طرح شـیوه اجرای سـاده و 
آسـان ایـن طرح اسـت، ایـن طـرح لحظه ای نیسـت و 

قابلیـت اجرایـی پنـج تا 6 سـاله را دارد.
 محمودی نیـا یکـی از نقـاط ضعـف ورزشـی اسـتان 
را غفلـت از برنامه ریـزی و ترسـیم نقشـه راه دانسـت 
و افـزود: امیـدوارم بـا حمایـت همـه مسـئوالن اسـتان 
و اسـتفاده صحیـح از منابـع مالـی و نیـروی انسـانی 

وی  شـویم.  موفـق  طـرح  ایـن  دراجـرای  بتوانیـم 
خاطرنشـان کـرد: در طـرح توسـعه ورزش همگانـی و 
قهرمانـی مطابـق بـا نیـاز ورزش اسـتان و بـر اسـاس 
بررسـی کارنامـه ورزشـی اسـتان تصمیـم گرفتـه شـد 
تـا در گام نخسـت 1۲ رشـته ورزشـی مـورد حمایـت 

جـدی قـرار گیرنـد. 
محمودی نیـا بـا اعـام خبـر راه انـدازی پایگاه هـای 
استعدادسـنجی ورزش در قالـب ایـن طـرح گفـت: بـا 
خانواده هـا  استعدادسـنجی  پایگاه هـای  راه انـدازی 

دیگـر دغدغـه خاطـری برای حضـور فرزنـدان خود در 
رشـته های ورزشـی ندارنـد، چراکـه دیگـر ایـن نتیجه 
بررسـی و آزمایش هـای علمـی اسـت کـه بیانگـر توان 
حضـور فرزنـدان آنهـا در عرصه هـای ورزشـی اسـت. 

وی افـزود: یـک پایـگاه استعدادسـنجی در جیرفـت 
بـا  پایگاه هـا  ایـن  بـا فعالیـت  تـا  راه انـدازی می شـود 
انجـام تسـت های مختلفی که از اسـتعدادهای ورزشـی 
گرفتـه می شـود بتـوان تشـخیص فنی تـری را در قبال 

تـوان و ظرفیت ورزشـی ایـن اسـتعدادها داد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمان :

طرح توسعه ورزش کرمان
لحظه ای نیست

ورزش و جوانان

ورزش

اسکوربورد فوتبال

تلویزیـون ملی ایران مسـابقه برگشـت نفـت تهران - 
االهلـی امـارات را پخـش نکرد. بـه گـزارش خبرآناین؛ 
دیـروز دبیر شـورای سیاسـتگذاری ورزش صدا و سـیما 
اعـام کرد که خواسـته هـای غیر معقول شـرکت طرف 
مذاکـره کننـد، دلیـل عـدم پخش بـازی نفـت و االهلی 
بـود و گفـت: از اهمیـت ایـن مسـابقه بـه خوبـی آگاه 
بودیـم امـا شـرکتی کـه بـا آن بـرای پخـش ایـن دیدار 
مذاکـره کـرده بودیـم، خواسـته ها و شـروط غیرمنطقی 
داشـت و بـه همین دلیل نتوانسـتیم سـیگنال این بازی 

را دریافـت کنیم.
غیـر  هـای  خواسـته  کـه  کـرده  اعـام  او  گرچـه 
منطقـی وجـود داشـته، امـا آیـا بایـد ایـن توجیـه را 
منطقـی و قابـل قبـول دانسـت؟ تلویزیـون از شـروع 
سـال بـرای اتفـاق هـای مختلـف مثـل پخش سـریال 
طنـز مهران مدیـری، مسـابقات فوتبـال را پخش نکرد 
و در شـرایطی کـه حساسـیت هایـی ایجـاد شـده بـود 
کـه مدیریـت جدیـد تلویزیـون، فوتبـال سـتیز اسـت، 
بـودن  سـتیز  فوتبـال  شـائبه  تـا  داد  رخ  اتفـاق  ایـن 
مدیـران جدیـد صـدا و سـیما جدی تر شـود. مسـابقه 
مسـابقات  از  حتـی  آسـیا  قهرمانـان  لیـگ  در  نفـت 
اسـتقال و پرسـپولیس در ایـن لیـگ مهـم تـر بـود 
چراکـه نفـت تهـران تنهـا نماینـده ایـران در مرحلـه 
یـک چهـارم نهایـی ایـن رقابت هـا بود و پیـش از این، 

سـایر تیـم هـای ایرانـی از ایـن رقابـت ها حذف شـده 
بودنـد. نفـت در ایـن مسـابقات نماینده ملـی ایران بود 
و مسـابقات ایـن تیـم، حکـم مسـابقات تیـم ملـی را 
داشـت.  حـاال صـدا و سـیمای ملی ایران، یک مسـابقه 
مهـم ملـی را پخـش نکـرده، آن هـم بـه ایـن دلیل که 
طـرف مقابـل پـول زیـادی مـی خواسـته. امـا بایـد از 
مدیـران فدراسـیون فوتبـال ایـن سـوال را پرسـید که 
آیـا آن هـا برای لیـگ فوتبال ایـران پول مـی دهند که 
توقـع دارنـد مـردم بـاور کننـد تلویزیـون می خواسـته 
پـول  آسـیا  قهرمانـان  لیـگ  در  نفـت  مسـابقه  بـرای 
پرداخـت کنـد و بـه دلیـل دندان گـردی طـرف مقابل 
راضـی بـه انجـام ایـن کار نشـده اسـت؟  دیـدی کـه 
صـدا و سـیما بـه فوتبـال دارد ایـن اسـت کـه پخـش 
مسـابقات فوتبـال حتمـا بایـد بـرای ایـن سـازمان نفع 
مـادی داشـته باشـد تـا آن هـا راضی شـوند مسـابقات 
فوتبـال را پخـش کننـد و در ایـن میـان چیـزی بـه 
عنـوان سـلیقه مخاطـب، ارزش چندانـی نـدارد. با این 
روش، صـدا و سـیما مـردم را مجبـور مـی کنـد کـه 
بـه نـگاه کـردن ماهـواره رو بیاورنـد و مخاطبـان قابل 
توجـه برنامـه هـای تلویزیونـی کـه درصـد باالیـی از 
بیننـدگان تلویزیـون ملـی را تشـکیل می دهنـد، برای 
تماشـای مسـابقات ورزشـی به شـبکه های ماهواره ای 

کنند. رجـوع 

خانـه ملـت نوشـت: رئیـس کمیسـیون اصـل نـودم 
در  فسـاد  پرونـده  این کـه  از  مجلـس  اساسـی  قانـون 
فوتبـال ایـن هفتـه یـا هفتـه آینـده بـه هیـأت رئیسـه 
مجلـس شـورای اسـامی ارائـه خواهـد شـد خبـر داد. 
محمدعلـی پورمختـار بـا اشـاره بـه این کـه بـه دلیـل 
حساسـیت بـاالی پرونـده فسـاد در فوتبـال ایـن پرونده 
هنـوز بـه هیـأت رئیسـه مجلـس شـورای اسـامی ارائه 
نشـده اسـت بیان داشـت: پرونده فسـاد در این هفته یا 
هفتـه آینـده بـه هیأت رئیسـه مجلس ارائـه و بعد از آن 
در صحـن مجلس قرائت و بررسـی خواهد شـد. نماینده 
مـردم بهـار و کبودرآهنـگ در مجلس شـورای اسـامی 
اضافـه کـرد: بحـث خاصه سـازی و تکمیـل اطاعـات 
ایـن پرونـده و حساسـیت موضوع و اینکه اسـامی مطرح 

شـود یـا خیـر باعـث طوالنـی شـدن تکمیل آن شـد.
صفحـه ای از گـزارش حـذف نمی شـود بلکـه خاصه 

می شـود
پورمختـار دربـاره حجـم ایـن گـزارش بیـان داشـت: 
گزارش آماده شـده بسـیار مفصل اسـت و بـه دلیل آنکه 
نمی تـوان همـه آن را قرائـت کـرد، مختصر خواهد شـد 
امـا هیـچ بخشـی از آن حـذف نمی شـود تـا بـه اصـل 

گـزارش خللی وارد نشـود.

اسامی افراد مختلف در این پرونده وجود دارد
ایـن نماینـده درخصوص حضور افـراد مختلف در این 
پرونـده اظهـار کرد: اسـامی ای نیز در ایـن پرونده وجود 
دارد؛ بـه هرحـال اتفاقات توسـط افراد صـورت گرفته یا 
مدیریـت شـده، ضمن آنکـه افراد بایـد درخصوص حوزه 
مسـئولیتی خـود پاسـخگو باشـند تا بررسـی بـا روندی 
صحیـح صـورت پذیـرد. رئیـس کمیسـیون اصـل نـودم 
قانـون اساسـی مجلـس خاطرنشـان کـرد: ایـن پرونـده 
در صحـن مجلـس قرائـت خواهد شـد و آن بخشـی که 
قطعیـت پیـدا کند که جرم وخـاف قانون اسـت به قوه 
قضاییـه ارائـه خواهـد شـد و بقیه هـم بـه وزارت وزرش 
و دولـت تحویـل داده می شـود کـه مسـئوالن مربوطـه 
اصاحاتـی  مسـئوالن  و  مدیـران  از  برخـی  تغییـر  بـا 
ایجـاد کننـد. نزدیـک بـه ۲ سـال اسـت کـه بـه دلیـل 
فسـادهای متعـدد در فوتبـال کشـور پرونـده ای بـا نـام 
فسـاد در فوتبـال تشـکیل شـده که در کمیسـیون اصل 
نـودم مجلـس در حال بررسـی اسـت. مـواردی همچون 
سوءاسـتفاده مالـی، سوءاسـتفاده از موقعیـت و امکانات، 
تبانـی، شـرط بندی ، تغییـر در رده هـای بعضـی از تیم ها 
از  گوشـه ای  قرارداد هـا  از  سوءاسـتفاده  و  باشـگاه ها  و 

گـزارش بیـان شـده در ایـن پرونده اسـت.

هل دادن مردم به سمت
شبکه های ماهواره ای

پرونده فساد چند مدیر فوتبال 
ایران را عوض می کند

افقی
1-چاشـنی صبحانـه - بنـدری در اوکرایـن - بخشـی از 

وستا ا
۲-غام سلطان محمود - علم تشریح

۳-لذیذ و گوارا - آشپز ضحاک
۴-زلف - گیاهی پرخار - فناوري روز دنیا

5-زیر پای راننده - کارمند سفارتخانه - امر به نرفتن
6-آزاد و رها - نوار چسب پول - قوم تاریخی مکزیک

7-نشـانه مفعولـی - خـس خـس برونـش هـا - از اقمار 
- سـرانجام مشتری 

8-اثری از فریدون مشیری - برنج خرد شده
9-مرکـز ایالـت آیداهـوی آمریـکا - کر شـدن - هوش و 

حافظـه - ماه دهم سـال شمسـی
1۰-مردمک چشم - پلکان چوبی - ضربه ای با پا

11-نوبت بازی - عاجز و درمانده - بهترین
1۲-خطـی از مـو کـه در زیـر پیشـانی و بـاالی چشـم 

میرویـد - جنـس مذکـر - محافـظ گل
1۳-حق نشر - معادل فارسی حق التدریس

1۴-معالجه روحی - برگه خرید کاال
15-شـهری در اسـتان لرسـتان - نـام پسـر کیقبـاد - 

همـراه غـذا میخورنـد.
عمودی

1-واحد سرعت هواپیما - کادر عکس - اجاره بها
۲-کامیـون ارتشـی - بوکسـوربنام آمریکایـی - پیرامون 

چهارپایان دهـان 
۳-جایـی کـه در آنجـا عـد ه ای بـرای ورزش، بـازی، 
تفریـح، یا دیدوبازدید جمع میشـوند - کتابـی از ویکتور 

گو هو
۴-میوه شبیه زالزالک - کاشف الکل - جوان

5-همـان کافـی اسـت - بـه هـر جهـت - از پـرد ه های 

دور قلـب و دیگـر انـدا م هـای داخلی
6-رود اروپایی - جنس و متاع - کم هوش

7-ییاقی در تهران - یاری دادن - خرما
8-سـرای اسـرار - یرقـان - گـردآوری شـده - رئیـس 

جیمزبانـد
9-سرزمین بلقیس- داخل - نوعی لباس زمستانی

1۰-غـده فـوق کلیـوی - یـکای پـول چیـن - بمـب 
شـتنی کا

11-حساب - امانتدار - عادت و انس
1۲-آحاد در ریاضی - سست کننده - مفتش
1۳-خداحافظی ژاپنی - پادشاه سلسله کیانی

1۴-دور کردن - از هنرهای دستی ایرانی - همچنین
15-طایفـه - خـاص شـدن ، آزاد گشـتن - گوسـفند 

نی با قر
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ییالطهجنپفاقحا

اشوکفلخاردنمس

سمهندبرثدماو

مهترهزمرااسن

یفوخدرایهرهس

نونکنیداتیدی

رنتدایسراورو

بوهرمنیدکتدن

یدایشتماهشگا

وندیدلوهفوسک

گنیرلتاشخترل

راسریصحتپیصو

امنیلمچولبلز

فیاظویقاسالصا

یهبرفموینوتولپ

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

برابـر رای شـماره 1۳9۴6۰۳19۰۰7۰1۴۰۴۴ هیـات دوم موضـوع قانـون تعیین تکلیف 
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبت 
ملـک کرمـان تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضی آقـای محمد مهدی حسـنی سـعدی فرزند 
محمـد بشـماره شناسـنامه 17 صـادره از کرمـان در ششـدانگ یک باب سـاختمان به مسـاحت 
۳۰9/57 مترمربـع کـه مـوازی 5۳/۴5 مترمربـع از ششـدانگ عرصـه مورد تقاضـا متعلق بوقف و 
در اجـاره نامبـرده قـرار دارد تحـت پـاک ۴۳18 فرعی از 1۰ اصلـی واقع در بخـش ۴ کرمان به 
آدرس کرمـان بلـوار جمهوری اسـامی- کمیل ۲6- منزل دوم سـمت راسـت خریـداری از محل 
مالکیـت آقـای بـرزو زعیم محرز گردیده اسـت. لذا به منظـور اطاع عموم مراتـب در دو نوبت به 
فاصلـه15روز آگهـی مـی شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیـت متقاضی 
اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولیـن آگهی به مـدت دو ماه اعتـراض خود 
را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض 
،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نمایند. بدیهـی اسـت در صورت انقضـای مدت 

مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول:9۴/۰6/۲9
تاریخ انتشار نوبت دوم:9۴/۰7/1۲

کفیل اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان کرمان- امین رضا قوام 
م الف ۲5۰۲             
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دل نوشته های غریبی

ژنرال برتر دنیا
کارگر ومعین پدر در عنفوان جواني

ورزشکار علي گو در گود زورخانه
رزمي کار نمونه وزیري در کاراته

شیر دالور انقابیون در راهپیمایي ها
اولین چریک مسلح اماده جنگ با دشمن
و اموزش دهنده رزمندگان بهشتي کرمان

همرزم اکبر و حسین و حجت و .... 
در جنگ مسلحانه منافقین بر علیه مردم

بنیان گذار دسته و گردان و تیپ و لشکر ثاراهلل
ژنرال برتر دنیا از نگاه بهترین نظامیان دنیا

و و و..........
بوسه زننده بر پاي مادر 

ونگاه عاشقانه به رهبر
گریه زینبي، رزم حیدري،سردار بي ریاي رهبري

سرلشکر نادر، قاسم سلیماني
دلنوشـته اي که بعد از دیدن نگاه عاشـقانه اش به سـید و سـاالر 

و خورشـید انقاب نوشتم 
تقدیم به همه ثاراللهي ها 

  دکتر مظفر اسکندري زاده
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عکس: ابوذر احمدیزاده

راهپیمایی مردم کرمان در محکومیت 

هتک حرمت مسجد االقصی

نمازگزاران همیشه در صحنه کرمان 

با شعارهای دشمن شکن خود، هتک 

حرمت به مسجداالقصی توسط رژیم 

اشغال گر صهیونیستی را محکوم 

کردند.

عکس خبری

8

طاقچه

هر یکشنبه یک اتفاق
” یک کمی خوشی ”

زمـان : ۲9 شـهریور سـاعت : 18 : ۳۰ مـکان : میـدان کوثـر ، 
ابتـدای بلـوار نصـر ، محوطـه شـهرداری ، واحـد ۴9 ، کتابفروشـی 

قچه طا

بازارچه

بازارچه خیریه امید
زمان : ۲۰ و ۲1 مهرماه

ساعت : 17 تا ۲۳
مکان : تاالر شبهای ماندگار

تلفن تماس : ۰9۰191۳۲۰75 - ۰۳۴۳۲5۲۴61۴

مسابقه

مسابقات اتومبیل رانی
چهارمیـن دوره مسـابقات اتومبیـل رانی دو دیفرانسـیل قهرمانی 

کشـور و موتور کراس
زمان : ۲۴ مهر ماه

مکان : پیست بین المللی بام بم
شماره تماس جهت هماهنگی : ۰91۳۳۴۴۳۴66

کنسرت

کنسرت حمید عسکری
زمان : ۳1 شهریور ماه

در سالن پالیز
به نفع کودکان بیمار زنجیره امید

سینما

محمد رسوال اهلل
کارگردان : مجید مجیدی 

در سـانس های : 1۰ صبح در سـالن شـماره 1/ 16:۳۰ در سـالن شماره 
۲/ 19 در سـالن شـماره 1/ ۲1 در سـالن شـماره ۲/ ۲۲ در سـالن شـماره 

1/ در سـینما شـهر تماشا


