
کارنما فرمانده تیپ مهندسی رزمی جهاد 
سازندگی کرمان در همایش سنگرسازان بی سنگر:

متاسفانه جانبازان برای 
پیگیری خواسته های خود 
کانون ندارند

نقل قول جدید هاشمی از امام:

پذیرش قطعنامه
جام زهر نبود

جام شیرین بود

عقاب کرمان چشم 
انتظار دوستانش

رییس کمیسیون سرمایه  گذاری اتاق بازرگانی 
ایران تشریح کرد: 

مهمترین پیش  نیاز ها 
و اولویت  های سرمایه  گذاری 

خارجی در کشور
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پیشخوان

آگهي  مناقصه عمومي  )نوبت دوم(
اداره كل راه وشهرسـازي اسـتان كرمـان در نظـر دارداجراي پـروژه هـاي ذيل را ازطريـق مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شـرايط واگذار نمايد. از كليه شـركت هاي داراي 

صالحيـت دعـوت مـي شـود جهت دريافت اسـناد  مناقصه به اداره پيمان و رسـيدگي و يا سـايت عمومي مناقصات كشـور بـه آدرس iets.mporg.ir مراجعه نماييد.

مبلغ تضمين مبلغ برآورد)ريال( موضوع شماره اگهي
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مرمت ، بهسازي واجراي آسفالت حفاظتي )چيپ سيل( 94-7-126/102
9/473/662/01835/000/000180محورهاي منتهي به زرند
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16/117/697/66355/000/000120تكميل روكش آسفالت محور شهربابك - هرات94-7-127/103

31/022/935/334100/000/000150لكه گيري و روكش آسفالت محور سيرجان-بافت-رابر-ساردوئيه94-7-128/105

35/267/989/429113/000/000150لكه گيري و روكش آسفالت گرم بافت - ارزوئيه - حاجي آباد94-7-129/107

77/551/930/726240/000/000270روكش آسفالت محور كمربندي سيرجان94-7-130/109

تعميرات اساسي واصالح سيستم زهكشي وقرنيز5دستگاه پل 94-7-131/110
3/281/956/56117/000/000180محوركرمان- چترود- راور

محل و مهلت دريافت اسناد:خيابان آيت ا...صدوقي اداره كل راه و شهرسازي استان كرمان - اداره پيمان و رسيدگي از تاريخ94/07/08لغايت94/07/13
محـل و مهلـت تحويل پـاكات :خيابـان آيـت ا...صدوقي اداره كل راه وشهرسـازي اسـتان كرمان- دبير خانه مديريت حراسـت حداكثرتاسـاعت 10صبح روزچهارشـنبه 

مورخ94/07/22
محل و تاريخ بازگشايي پاكات:اداره كل راه و شهرسازي استان كـــرمان ساعت12روزچهارشنبه مـورخ94/07/22

مدت اعتبار پيشنهادات مالي سه ماه مي باشد.
ضمناً هزينه درج آگهي ها به عهده برنده مناقصه مي باشد.

حجاجایرانیقربانیبیکفایتیوسوءمدیریتعربستانسعودیشدهاند
2سالپیشمردمایرانبهگفتوگویسازندهباجهانرایدادند

متأسفانهسازمانمللدراکثرمواردموفقیامؤثرنبوده
معتقدیمهرجاکهجلویضررگرفتهشود،منفعتاست

توافقهستهاینمونةدرخشانیاز»پیروزیبرجنگ«است
سازمانهایتروریستیبهحکومتهایتروریستیتبدیلشدهاند

ماازحکومتاکثریتباحفظحقوقاقلیتدفاعمیکنیم

29-1128-10

سکه بهار آزادي
سکه امامي

سکه نيم

9,180,000
9,180,000
4,670,000

سکه ربع
سکه گرمي

گرم طالي 18

2,580,000
1,700,000

939,600

دالر
يورو
پوند

 34,450
38,800
52,550

ام وی ام 315 
تندر 90

LX سمند

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

پژو 206 تيپ 2
پژو 405 

پژو پارس 

334,000,000
277,000,000
380,000,000

سايپا 111
مزدا 3 هاچ بک
هيوندای سوناتا

210,000,000
1,190,000,000
1,680,000,000

فرداامروز

جناب آقای بردیا امیر تیموری 
در مقابل غم جانكاه فقدان پدر بزرگوارتان. 

تسليت واژه كوچكيست. 
اما چه می توان كرد كه اين اندک، بيشترين بضاعت ماست. 

ما را در غم خود شريك بدانيد.
سیدمحیالدینطیبیوسایرهمکاراندرشرکتحقوقی
راهگشایانصافگستر

بـاد خـزان پاييـزی وزيـدن نمـود و گلهـای گلسـتان تعليـم و تربيـت را چـه 
نابهنـگام پژمـرد. در كمـال تاسـف و نابـاوری از شـنيدن خبر درگذشـت پدر 
بزرگوارتـان بسـيار متأثر شـدم، تسـليت واژه كوچكيسـت در برابـر غم بزرگ 
شـما، تحمـل سـوگ فقـدان پـدر صبـری الهـی را مـی طلبـد، مـن را در غم 
سـترگ و جانـكاه خـود شـريك بدانيـد. از درگاه خداونـد متعـال بـرای آن 
مرحـوم رحمـت و مغفرت واسـعه و بـرای جنابعالی و خانـواده محترم صبوری 

و شـكيبايی مسـئلت مـی نمايـم. خداوند قريـن رحمتـش فرمايد.
جهانشاهی-نمایندهروزنامهپیاممادرسیرجان

دوست و برادر ارجمند جناب بردیا امیرتیموری
شنيده ام سخنی خوش كه پير كنعان گفت                فراق يار نه آن ميكند كه بتوان گفت 

حديث هول قيامت كه گفت واعظ شهر                     كنايتی است كه از روزگار هجران گفت 
بـا نهايـت تاسـف و تاثـر درگذشـت ابـوی ارجمند تان راصميمانه تسـليت عرض نمـوده و برای آن عزيز سـفر كرده علـو درجات و بـرای بازماندگان صبر 

امیدسالجقهوجمعیازدوستانو شكيبايی آرزومنديم. 

جناب آقای بردیا امیرتیموری
از درگاه خداونـد سـبحان بـرای آن مرحـوم غفـران و رحمـت 
الهـی و بـرای حضرتعالـی و ديگر سـوگواران صبر و شـكيبايی 

می نمايم. مسـئلت 
مدیریتوکارکنانچاپخانهکرمانترسیم

مفقودی
رضا فرزند سخی تبعه 

افغانستان مفقود گرديده 
است برای يابنده 10 ميليون 

تومان مژدگانی پرداخت
می گردد.
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سفر یک روزه استاندار کرمان به شرق استان

رزم حسینی با هزینه 
شخصی مدرسه می سازد
105 کیلومتر راه روستایی در شرق کرمان ساخته شده است

صفحه2

رییس جمهور شب گذشته در مجمع عمومی سازمان ملل متحد عنوان کرد

آغاز فصلی جدید
در روابط ایران و جهان

معاون دانشگاه علوم پزشکی کرمان خبر داد

سایه ی شوم خیانت
در 90 درصد از طالق ها

صفحه6

محمدرضاباهنر:
دردولتنهمودهمخدماتزیادی
انجامشدهونبایدنمکنشناسیکرد

---------صفحه3---------

در صفحه تاریخ پیام ما بخوانید
رانت خواری برخی از مسئوالن از

 گوشت مرغ، تخم مرغ و سیمان در کرمان
---------صفحه4---------

رنوبهدنبالخریدشرکتهای
خودروسازایرانی

---------صفحه5---------

مراجعه بیش از 10 هزار مصدوم نزاع به 
پزشكي قانوني های استان کرمان

---------صفحه6---------

آخرینخبرهاازحادثهمنا
تعدادقربانیانایرانیحادثهمنابه

228نفررسید
عربستانبههواپیمایحاملوزیر

بهداشتاجازهفرودنداد
وزیربهداشتوسهنفرازمسئوالن
امروزازطریقپروازبهقطرعازمجده

میشوند
عربستاندفنحجاجگمنامرادر

گورهایجمعیآغازکرد
بازگشتزائرانحجتمتعاستان

کرمان؛از12مهرماه

فروشزمین
قابل توجه تعاونی های مسكن سازمان ها و 
انبوه سازان تعداد 55 قطعه زمين 8 قصبی 
دارای سند مالكيت واقع در خيابان مهديه 

كرمان به فروش می رسد.
)فروش به صورت تك يا چند قطعه ای نيز 

انجام می پذيرد(. 
تلفن تماس: 09139438959

جمالی زاده

بهیکنفرمنشیمسلط
بهکاراصالحوبراشینگباروابطعمومیباال
جهتکاردرسالنزیباییلیمونیازمندیم.

میدانکوثر
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لغوقراردادکاریتعدادیازکارگران
مسسرچشمه

كارگـران مجتمع مس سرچشـمه كرمـان می گويند 
بـه دنبـال اعتراضـات صنفـی كـه مـرداد ماه امسـال در 
ايـن واحـد صنعتـی اتفـاق افتـاد، دسـت كم تعـداد پنج 
نفـر از همـكاران آنهـا اخـراج شـده اند. به گـزارش ايلنا، 
مـرداد مـاه امسـال بـود كـه نزديـك بـه 500 نفـر از 
كارگـران مجتمـع مس سرچشـمه بـا تجمـع در مقابل 
درب ورودی ايـن مجتمـع خواسـتار مذاكـره بـا كارفرما 
در مـورد چگونگـی افزايـش مزايـای مزدی خود شـدند 
و در نهايـت جلسـه مذكـور در صبـح روز يكم شـهريور 
مـاه برگـزار شـد كـه آنهـم بـدون رسـيدن بـه نتيجـه 
مشـخصی خاتمـه يافـت. بـا گذشـت بيـش از يـك ماه 
از خاتمـه اين نشسـت بی سـرانجام تعـدادی از كارگران 
مجتمـع مـس سرچشـمه در تماس هـای جداگانـه بـا 
ايلنـا اعـالم كردند كـه از آن زمـان تاكنـون قرارداد های 
كاری حـدود پنـج نفـر از همـكاران آنها لغو شده اسـت. 
براسـاس اطالعاتـی كه به نقل از ايـن كارگران در اختيار 
ايلنـا قـرار گرفتـه اسـت، دليل اخـراج همـكاران تعديل 
شـده آنهـا بـا اعتراضاتی كه ماه گذشـته بـرای پيگيری 
مطالبـات صنفـی آنها برگزار شـده بود ارتبـاط دارد. اين 
كارگـران تاكيـد دارنـد: همكاران لغـو قرارداد شـده  آنها 
در موقـع برپايی اعتراضات ماه گذشـته مس سرچشـمه 
پيگيـری  خواسـتار  معتـرض  كارگـران  سـاير  ماننـد 
يـادآوری  بودنـد.  درخواسـت های صنفـی خـود شـده 
می شـود كـه بـه دنبـال بی نتيجـه مانـدن جلسـه مـاه 
گذشـته ای كـه بـرای گفتگوی ميـان مديريـت مجتمع 
مـس سرچشـمه بـا كارگـران برپـا شـده بـود، روابـط 
عمومـی ايـن مجتمع توضيحاتی را منتشـر كـرد كه در 
قسـمتی از آن آمـده بـود: »نشسـت ياد شـده بـه دليل 
ايجـاد هياهو و سـر دادن شـعار توسـط تعـداد اندكی از 
افـراد معترض ناتمـام ماند و كاركنانی كه می خواسـتند 
مسـايل خـود را بـا مديـر عامل مـس در ميـان بگذارند، 
بـا ابـراز نارضايتـی از شـرايط پيـش آمده و بـدون اينكه 
امـكان طـرح ديدگاه های خود را پيدا كننـد، نمازخانه را 
تـرک كردند«. البتـه در ادامه توضيحـات روابط عمومی 
مـس سرچشـمه آمـده بـود: »معـدودی از سـايت های 
خبـری منطقـه، از ضـرب و شـتم مديـر عامـل مـس 
توسـط كارگـران سرچشـمه خبـر دادنـد كـه ايـن خبر 
فاقـد صحـت و اعتبار اسـت و تعداد معترضيـن، به يك 

دهـم حاضـران در نشسـت هـم نمی رسـيد«.

مشاهدهسهقالدهپلنگایرانیدر
شهرستانزرند

زيسـت شهرسـتان  اداره حفاظـت محيـط  رييـس 
زرنـد گفـت: يكـی از دوربيـن هـای تلـه ای ايـن اداره 
تصاويـر جديـد و بسـيار جالـب از سـه قـالده پلنـگ 
ايرانـی در دشـت شهرسـتان زرنـد بـه ثبـت رسـاند. به 
گـزارش ايرنـا كامران قربی افـزود: اين دوربيـن از پلنگ 
ايرانـی كـه يكـی از گونه های نـادر جانوری اسـت فيلم 
بـرداری كـرده اسـت. وی بيـان كـرد: پلنـگ هـا هنگام 
فيلـم بـرداری در كنـار آبشـخور در آرامـش كامـل بوده 
و مشـاهده اين سـه پلنگ نشـانه غنای حيات وحش در 
ايـن منطقه اسـت. وی همچنيـن گفت: مامـوران يگان 
حفاظـت محيط زيسـت زرنـد بتازگی حين گشـت زنی 
سـه نفر شـكارچی متخلف را كه مبادرت به شـكار غير 
مجـاز می كردند، دسـتگير كردند. رييـس اداره حفاظت 
محيـط زيسـت شهرسـتان زرنـد افـزود: از شـكارچيان 
متخلـف، چهار راس گوسـفند وحشـی كشـف و پرونده 
بـرای سـير مراحل قانونـی تحويل مقامات قضايی شـد.

بازگشتزائرانحجتمتعاستان
کرمان؛از12مهرماه

از  اسـتان كرمـان  زيـارت  و  رييـس سـازمان حـج 
بازگشـت زائـران اسـتان كرمـان از 12 مهرمـاه امسـال 
خبـر داد. به گزارش كرنا روح اهلل پورشـعبان گفت: اولين 
كاروان زائـران اسـتان كرمـان، 12 مهرماه بـه كرمان باز 
خواهـد گشـت و بازگشـت زائـران تـا 14 مهرمـاه ادامه 
دارد. وی اضافـه كـرد: تعـداد زائران اسـتان كرمان برای 
حـج تمتع امسـال 2300 نفر بود. پورشـعبان گفت: اين 
تعـداد زائـر بـا 18 كاروان و طـی 9 پـرواز به كرمـان باز 
خواهنـد گشـت. رييـس سـازمان حـج و زيارت اسـتان 
كرمـان ضمـن ابـراز تاسـف از حادثـه ی اخيـر منـا و 
كشـته شـدن تعـداد قابـل توجهـی از زائـران ايرانـی و 
ابـراز هـم دردی بـا خانواده های آن هـا بيان كـرد: در اين 
حادثـه تنها يك زائر از اسـتان كرمـان دچار مجروحيت 
شـده كـه در تاريخ هـای ياد شـده به كرمان بـاز خواهند 
گشـت. گفتنی سـت طبـق اعالم وزيـر بهداشـت، برای 
جلوگيـری از ورود ويـروس كرونا به كشـور، بيمارسـتان 
هـای اسـتان هايی كـه حجاج مسـتقيما بـه آن جا می 

رونـد بـه حالت آمـاده بـاش در آمـده اند.

تقدیرازرزمندگان
8سالدفاعمقدس
درشرکت
برقجنوب
ازفـداكاری  مراسـمی  طـی 
درشـركت  شـاغل  رزمنـدگان 
جنـوب  بـرق  نيـروی  توزيـع 
اسـتان كرمـان تجليـل بعمـل 

آمـد. بـه گـزارش روابط عمومی شـركت توزيع نيـروی برق جنوب اسـتان 
كرمـان ، درايـن مراسـم عبدالوحيـد مهـدوی نيـا مديرعامـل اين شـركت 
ضمن تقدير از فداكاری ايثارگران در 8 سـال جنگ تحميلی بيان داشـت: 
عـّزت جهانـی ملّـت ايـران، يكـی از دسـتاوردهای مهم دفاع مقدس اسـت 
واگـر امـروزه در جايگاهـی هسـتيم كه دشـمنان تـوان تهديد مـارا ندارند، 
بـه بركـت خون شـهدا و ايثارگری رزمندگان اسـت و جملگی مـی بايد در 
راسـتای اشـاعه فرهنـگ ايثـار و شـهادت بكوشـيم. وی افزود: بزرگداشـت 
دفـاع مقـدس ارج نهـادن به تالش و فداكاری شـهدا ، ايثارگـران، آزادگان، 
خانـواده هـای شـهدا و همه كسـانی اسـت كـه در طـول دفاع مقـدس در 
جهـت حفـظ انقالب اسـالمی تالش و از خود گذشـتگی نمودنـد تا وجبی 
از خـاک ميهـن اسـالمی در زيـر چكمـه های دشـمن نمانـد. در پايان اين 

مراسـم از 11 رزمنـده شـركت بـا اهـدائ لـوح و جوايـزی تقدير شـد.

وقوعپنجحادثه
جادهایدرکرمان
اداره  رئيـس  پـور  حيـدری 
نجـات  و  امـداد  عمليـات  
جمعيـت هـالل احمـر اسـتان 
از وقـوع پنـج حادثـه  كرمـان 
حادثـه  يـك  و  ای  جـاده 
كارگاهـی در اسـتان خبـرداد. 
عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 

جمعيـت هـالل احمـر اسـتان كرمـان ، محمـد حيـدری پـور، بـا اشـاره  
بـه ايـن كـه  طـی دو روزگذشـته پنـج حادثـه جـاده ای در محورهـای 
مواصالتـی اسـتان و يك حادثـه كارگاهی رخ داد ، بيان كـرد : در مجموع 
ايـن شـش حادثـه تعداد شـش تيـم عملياتی متشـكل از 21 نفـر نجاتگر 
پرسـنل و داوطلـب بوسـيله شـش دسـتگاه خـودروی آمبوالنـس ، بـرای 
امدادرسـانی اعـزام شـدند و سـه مـورد رهاسـازی بـا اسـتفاده از سـت 
هـای نجـات  سـبك ، انجـام دادنـد. رئيـس اداره عمليات  امـداد و  نجات 
جمعيـت هـالل احمـر اسـتان كرمـان همچنيـن در ادامـه از وقـوع يـك 
حادثـه كارگاهـی  دركيلومتـر 20 محور كرمـان- ماهان  خبـرداد و افزود: 
ايـن حادثـه مربـوط بـه سـقوط يك نفـر در درون چـاه 40 متـری ذخيره 
گنـدم بـود كـه امدادگـران از شـهر ماهـان  بـرای امدادرسـانی ، به محل 

حادثـه اعـزام شـده و فـرد مصـدوم را نجـات دادنـد.

بازدید17هزار
گردشگرخارجياز
استانکرمان

مديـر كل ميـراث فرهنگي، 
گردشـگري  و  دسـتي  صنايـع 
بـه  اشـاره  بـا  كرمـان  اسـتان 
اينكـه افـق صنعت گردشـگري 
افقـي روشـني اسـت ، گفـت: 
در 6 مـاه نخسـت سـال جاری 

سـال بيـش از 17 هـزار گردشـگر خارجي از اسـتان كرمان بازديـد كردند 
كـه نسـبت بـه  15 سـال اخيـر اتفاق بسـيار مباركي محسـوب مي شـود. 
بـه گـزارش ايسـنا محمـود وفايی گفـت: براي اوليـن بار 2 بند از سياسـت 
هـاي ابالغـي در خصوص بحث گردشـگري آمده اسـت كه انتظـار مي رود 
طبـق ايـن برنامـه بر تعداد گردشـگران ورودي به كشـور افزوده شـود. وي 
اظهـار كـرد: هـدف گـذاري مقـام معظم رهبـري بسـيار مهم و معنـي دار 
اسـت بـه اينصـورت كـه ايـن رويكرد بصـورت جـدي و قطعي دنبال شـود 
و توجـه بـه مقولـه گردشـگري در الويـت قـرار گيـرد. مديـر كل ميـراث 
فرهنگي،صنايـع دسـتي و گردشـگري اسـتان كرمـان در ادامـه مطلـب 
فـوق تصريـح كـرد: همـه فعـاالن گردشـگري طبـق ايـن بيانـات قـدم در 
راه بگذارنـد و بـا خالقيـت و نـوآوري زمينـه را بـراي ورود هـر چه بيشـتر 

گردشـگران خارجـي مهيا سـازند.

105کیلومتر
راهروستاییدر
شرقکرمانساخته
شدهاست
شهرسـازی  و  راه  مديـركل 
 105 گفـت:  كرمـان  اسـتان 
كيلومتـر راه روسـتايی در حوزه 
چهـار شهرسـتان ريـگان، بـم، 
فهرج و نرماشـير سـاخته شـده 

اسـت. بـه گـزارش روابط عمومـی اداره كل راه و شهرسـازی اسـتان كرمان، 
خـداداد مقبلـی در حاشـيه سـفر اسـتاندار كرمـان به شهرسـتان بـم افزود: 
روكـش آسـفالت بيشـتر راه هـای مناطـق شـرق اسـتان انجام شـده اسـت. 
وی هزينـه اجـرای روكـش آسـفالت راه هـای مناطـق شـرق اسـتان كرمان 
را 200 ميليـارد ريـال اعـالم كـرد. وی گفـت: ديـروز نيـز روكـش آسـفالت 
اتوبـان خليـج فارس شهرسـتان بم با حضور اسـتاندار كرمان بـا 20 ميليارد 
ريـال اعتبار به بهره برداری رسـيد. مديركل راه و شهرسـازی اسـتان كرمان 
افـزود: تعـدادی از پـروژه های راه بـا حضور اسـتاندار به بهره برداری رسـيد 
كـه شـامل 3،5 كيلومتـر آسـفالت با عرض 20 متر در شهرسـتان بم اسـت. 
ی با اشـاره به محدوديت زمانی سـفر اسـتاندار به شهرسـتان بم خاطرنشان 
كـرد: تنهـا پروژه روكش آسـفالت و بلوار درون شـهری بروات شهرسـتان بم 

بـه بهـره برداری رسـيد.

هاللاحمربرقجنوباستان راهوشهرسازیمیراثفرهنگي

کرمان ویچ

عليرضـا رزم حسـينی در سـفر به شهرسـتان بـم قول داد 
يـك مدرسـه پسـرانه را بـا هزينـه خـودش بسـازد. مدرسـه 
ای كـه فعـال كانكسـی اسـت و اسـتاندار كرمان مـی خواهد 
ايـن مدرسـه پسـرانه را از ايـن حالـت در بيـاورد، البتـه نه با 
بودجـه دولـت بلكـه از جيب شـخصی. اسـتانداری كه برخی 
رسـانه هـا او را اسـتاندار پورشـه سـوار مـی خواندنـد نشـان 
داده كارهـا را معطـل رسـيدن بودجه نمی كنـد. او كه پيش 
از ايـن طـرح مثلـث توسـعه اقتصـادی را اجرايی كـرده و به 
قـول خودش مـی خواهد بـرای سـرمايه گذاران فـرش قرمز 
پهـن كنـد، وقتـی ديد سـرمايه گذاری نيسـتخودش دسـت 
بـه جيب شـد تا يك مدرسـه در بم بسـازد. شـهری كه پس 
از زلزلـه دلخـراش سـال 82 هنوز مدرسـه های كانكسـی در 

آن وجـود دارد.
سفرهای شهرستانی رزم حسینی ادامه دارد

اسـتاندار كرمـان ديـروز در ادامـه سـفرهای شهرسـتانی 
خـود بـه شـرق اسـتان و شهرسـتان بـم سـفر كـرد. عليرضا 
رزم حسـينی كه در 20 سـكانداری اش در استانداری كرمان 
نشـان داده بيـش از حـرف به عمـل اعتقاد دارد بـرای افتتاح 
چنـد طـرح و بازديـد از روند اجرايـی چند پروژه به بم سـفر 
كرد. رزم حسـينی همچنين در سـفر ديروز خـود از كارخانه 
هـای موجـود در ارگ جديـد بـم هـم بازديـد كـرد. گفتنـی 
سـت در ايـن سـفر يـك روزه معـاون سياسـی و امنيتـی و 
معـاون عمرانـی اسـتاندار، رييس سـازمان جهاد كشـاورزی، 
مديرعامـل شـركت آب و فاضـالب روسـتايی و تعـدادی از 

مديـران اجرايـی، اسـتاندار كرمـان را همراهـی كردند.
افتتاح مجتمع آبرسانی روستایی

افتتـاح  در  اش  كاری  برنامـه  اوليـن  در  حسـينی  رزم 
مرحله نخسـت مجتمع آبرسـانی روسـتای سـبزوئيه از توابع 
شهرسـتان بـم حضـور پيـدا كرد. روسـتای سـبزوئيه شـامل 
15 پارچـه آبـادی با جمعيـت 15 هزار و 650 نفر می باشـد 
و شـبكه داخلـی آب اين روسـتا حـدود 1.5 كيلومتر اسـت. 
آنطور كه مديرعامل شـركت آب و فاضالب روسـتايی اسـتان 
كرمـان گفتـه روسـتای سـبزوئيه بم شـامل 15 روستاسـت 
كـه در مرحلـه نخسـت آبرسـانی، هفـت روسـتا از مزايـای 
ايـن طـرح بهره منـد می شـوند. مرحلـه دوم طـرح مجتمع 
آبرسـانی بـه روسـتای سـبزوئيه هـم هشـت روسـتا را در بر 
مـی گيـرد كـه اگـر اعتبـار كافـی تاميـن شـود بـه اجـرا در 
مـی آيـد. اعتبـار هزينه شـده بـه منظـور اجرای ايـن مرحله 
هـم 11 ميليـون و 854 هـزار ميليـون ريـال اسـت. گفتنـی 
سـت بـرای تاميـن آب مرحلـه نخسـت مجتمع آبرسـانی به 

روسـتای سـبزوئيه يـك حلقـه چـاه در نظـر گرفتـه شـده و 
300 متـر خـط انتقـال بـرق و 7.1 كيلومتـر خطـوط انتقال 

آب هـم احداث شـده اسـت. 
افتتاح دبیرستان دخترانه خواجه عسكر

عليرضـا رزم حسـينی در ادامـه ايـن سـفر يـك روزه يك 
ايرنـا نوشـته  افتتـاح كـرد. آنطـور كـه  واحـد آموزشـی را 
دبيرسـتان دخترانه حضـرت زهرا )س( خواجه عسـكر با 13 
ميليـارد ريـال اعتبـار توسـط بنيـاد فرهنگـی مصلی نـژاد و 
بـا نظـارت اداره كل نوسـازی مدارس اسـتان كرمـان احداث 
شـده و بـا يكهـزار و 303 متر مسـاحت و چهار هـزار و 500 
متـر زيربنـا بـه آمـوزش و پـرورش شهرسـتان بـم تحويـل 
داده شـده اسـت. محوطـه سـازی و 290 متـر حصاركشـی 
در دبيرسـتان دخترانـه حضرت زهرا )س( خواجه عسـكر بم 
انجـام و تجهيـزات آموزشـی مـورد نيـاز اين واحد آموزشـی 
نيـز توسـط بنياد فرهنگی مصلی نژاد خريداری شـده اسـت. 
ايـن مدرسـه با شـش كالس قرار اسـت بـه 134 دانش آموز 

خدمـات آموزشـی ارايـه كند.
رزم حسینی مدرسه می سازد

اما يكی از مهم ترين دسـتاوردهای سـفر اسـتاندار كرمان 
بـه شهرسـتان بـم، تصميـم به سـاخت يـك مدرسـه در اين 
شهرسـتان بـا هزينه شـخصی خود اسـتاندار بـود. زلزله دی 
مـاه 82 بـم كـه باعـث تخريـب گسـترده در اين شهرسـتان 
شـد، سـبب ايجاد مشـكالت متفاوتی در بخش های مختلف 
از جملـه در فضاهـای آموزشـی شـد. زلزلـه بـم باعـث شـد 
مـدارس كانكسـی در بـم سـاخته شـوند اما با گذشـت بيش 
از 11 سـال از ايـن زلزلـه، هنـوز برخـی كالس هـا در ايـن 
شهرسـتان در كانكـس برگزار می شـوند. طبـق گفته محمد 
حبيـب الهـی، مديـر آمـوزش و پـرورش بـم كمبـود فضـای 
آموزشـی در ايـن شهرسـتان موجـب شـد سـال تحصيلـی 
جديـد 18 كالس درس در كانكس تشـكيل شـود. اسـتاندار 
كرمـان هـم در سـفر بـه بـم از يكـی از ايـن مـدارس بازديد 
كرد. دبسـتان پسـرانه كانكسـی جابر ابن حيان شـهرک امام 
خمينی )ره( همان مدرسـه ای بود كه عليرضا رزم حسـينی 
بـه آن رفـت و پـس از بازديـد نسـبت بـه احداث يـك واحد 
آموزشـی بـه نـام شـهيد ناصـر فـوالدی در ايـن محـل قول 
مسـاعد داد و گفـت: قبـل از سـفر بـه بـم از وجـود مـدارس 
كانكسـی در بم مطلع بودم و گزارشـی ابتدای سـفر در مورد 
وجـود مـدارس كانكسـی در بـم ارايه شـد. وی تصريـح كرد: 
تصميـم گرفتـم بـا هزينـه شـخصی اين دبسـتان پسـرانه را 
احـداث كنـم. الزم بـه ذكر اسـت قـرار اسـت پس از بـرآورد 

ظرفيـت و نياز اين شـهرک، تعـداد كالس های اين مدرسـه 
بـرآورد و اعـالم شـود. اعتبـار احـداث ايـن مدرسـه هـم بعد 
از مشـخص شـدن تعـداد كالس مـورد نيـاز شـهرک امـام 
خمينـی )ره( شهرسـتان بـم، مشـخص و اعالم خواهد شـد. 

اعتبـاری كـه اسـتاندار كرمان آن را متقبل شـده اسـت.
بازدید از روند اجرای چند پروژه

اسـتاندار كرمـان در سـفر يـك روزه بـم از رونـد اجرايـی 
چنـد پـروژه هـم بازديـد و برخـی از آن هـا را افتتـاح كـرد. 
بازديـد از پـروژه شـبكه داخلـی گاز شهرسـتان بـم، بهـره 
بـرداری از طـرح روكـش آسـفالت بلـوار خليـج فـارس بـم، 
بازديـد از مجتمـع اطلس سـنتر بم، افتتاح سـه پـارک محله 
ای در بم و بازديد  از پروژه آبرسـانی بم و بروات از سـد نسـاء 
هـم از ديگـر برنامـه های اسـتاندار كرمان در شـهر بم بودند.

نباید فقیری در شرق استان وجود داشته باشد
افتتـاح  بـم  در  حسـينی  رزم  عليرضـا  بعـدی  برنامـه 
كشـتارگاه صنعتـی بم بود. عمليـات اجرايی اين كشـتارگاه 
از سـال 86 شـروع شـده بـود امـا بداليـل مختلفـی متوقف 
شـده بـود سـرانجام ديروز افتتاح شـد تـا مردم شهرسـتان 
هـای بـم، نرماشـير، فهـرج و ريـگان كـه دام های سـبك و 
سـنگين خـود را به روش سـنتی كشـتار می كردنـد از اين 
پـس دام های سـبك و سـنگين خـود را در اين كشـتارگاه 

كنند. ذبـح 
 اسـتاندار كرمـان در ايـن بـاره گفـت: بـا بازديـدی كـه 
سـال گذشـته از كشـتارگاه بـم صـوت پذيرفـت، تصميـم 
جـدی گرفته شـد تـا يك كشـتارگاه صنعتـی سـالم در اين 
شهرسـتان احـداث شـود، اگرچـه در ايـن امـر بنـای اولمان 
ورود بخـش خصوصـی بود كه بـه داليل مختلف انجام نشـد 
و شـهرداری بم پشـتيبانی كرد. آنطور كه ايسـنا نوشـته رزم 
حسـينی افـزود: خوشـبختانه مـردم از امـروز به بعد گوشـت 
سـالم و بهداشـتی را دريافـت مـی كننـد و كشـتارگاه هـای 
سـنتی بايـد تعطيـل شـوند. بـه طوريكـه مصـرف كننـده 
گوشـت را تنهـا از كشـتارگاه صنعتـی خريـداری نمايـد و 

فرمانـداران بايـد ايـن مسـئله را بسـيار جـدی بگيرنـد. وی 
در ادامـه اظهـار كـرد: موقعيـت شـرق كرمـان با وجـود خط 
ريلـی بسـيار خـوب اسـت كـه بايـد از بناهـای تاريخـی اين 
منطقـه مانند ارگ بم، رود نسـاء با بهتريـن آب و محصوالت 
كشـاورزی محافظـت و اسـتفاده كـرد و بـا وجـود همـه اين 
نعمـت هـا، نبايد فقيـری در اين منطقه وجود داشـته باشـد 
و اميدواريـم در ايـن دولـت بـه خوبی در مسـير توسـعه گام 
برداريـم. رزم حسـينی همچنيـن گفـت: اسـتاندار كرمـان 
گفت: سـال آينده، سـال رونق اقتصادی در كشـور و اسـتان 

كرمـان خواهـد بود.
کرمان باید قطب خودروسازی شود

آخريـن برنامـه اسـتاندار در بم هـم بازديـد از منطقه ويژه 
ارگ جديد بم بود. رزم حسـينی گفت: تبديل شـدن اسـتان 
كرمـان به قطب كشـاورزی و قطب مـواد معدنی و صنعتی از 
جمله قطب خودروسـازی از محورهای برنامه ششـم توسـعه 
كشـور بـرای ايـن اسـتان اسـت. گزيـده صحبـت هـای رزم 

حسـينی را در ادامـه بـه نقل از ايرنـا بخوانيد:
 اسـتان كرمان در قالب برنامه ششـم توسـعه ابتـدا بايد در 
حـوزه گردشـگری بـه قطب گردشـگری در جنوبشـرق ايران 

تبديل شـود.
 جهـش ايجـاد شـده در سـال 92 و اوايل سـال گذشـته و 
امسـال در اقتصـاد ايـران و در حـوزه خـودرو در منطقـه بم، 

ثمـره تـالش هـای دولت تدبيـر و اميد اسـت.
 بـا رای مـردم بـه دولـت تدبيـر و اميـد، شـرايط بـه گونـه 
ای تغييـر كـرد كـه در يـك گوشـه ای ماننـد شهرسـتان بم 
در منطقـه ويـژه اقتصـادی در حـوزه خـودرو تحـول بوجـود 

اسـت. آمده 
 وقفـه ای كـه در حـوزه فـروش خـودرو به وجـود آمده كه 
شـايد حاصـل بی تدبيـری عده ای بـوده طبعـا دوام نخواهد 

داشت.
 تـا پايان سـال جاری مجـددا رونق خريد و فـروش خودرو 

در كشـور بوجـود خواهد آمد.

سفر یک روزه استاندار کرمان به شرق استان

رزم حسینی با هزینه 
شخصی مدرسه می سازد

رضاعبادیزاده

در ششـمين روز از هفتـه ی دفـاع مقـدس سـال 94 و بـا 
حضـور رييـس، معاونـان، مديـران و كاركنـان سـازمان جهـاد 
كشـاورزی، جمعی از مسـئوالن ادارات استان و فرمانده تيپ و 
فرماندهان گردان های مهندسـی - رزمی خيبر و سنگرسـازان 
بی سـنگر دوران دفـاع مقـدس، همايـش بـزرگ سنگرسـازان 
بی سـنگر برگـزار شـد. به گزارش كرنـا در ايـن همايش عباس 
سـعيدی رييس سـازمان جهاد كشاورزی اسـتان كرمان گفت: 

گرامی داشـت ياد و خاطره ی شـهدای تيپ مهندسـی - رزمی 
و سنگرسـازان بی سـنگر، عملـی نيكوسـت كـه احيـا و ترويج 
فرهنـگ و مديريـت جهـادی را در پـی دارد. در ايـن همايـش 
علـی كارنمـا فرمانـده تيپ مهندسـی - رزمی خيبـر جهاد در 
دوران دفـاع مقـدس نيز گفت: جهاد سـازندگی در دوران دفاع 
مقـدس، اقداماتـی نظير سـاخت و نصـب دكل هـای ديده بانی، 
سـاخت خاک ريزهـا، جاده هـا، پمپـاژ آب و هزاران مـورد ديگر 

انجام داد و سـامانه های موشـكی كه امروز مورد افتخار اسـت، 
زيرسـاخت آن را جهـاد ايجـاد كـرد. وی بـا اشـاره بـه جمعيت 
زيـاد جانبـازان دوران هشـت سـال دفـاع مقـدس گفـت: بـا 
متاسـفانه  مقـدس،  دفـاع  دوران  جانبـازان  تعـداد  اين همـه 
جانبـازان كانونـی ندارند كه پی گير خواسـته های آن ها باشـد. 
وی هم چنيـن از بعضـی نامهربانی هـا و بی مهريهـا نسـبت بـه 

جانبـازان گاليـه كرد.
در ادامه ی همايش، امير سـرتيپ اميری كياسـری با اشـاره 
بـه اين كـه اوليـن داشـته ی رزمنـدگان، ايمانـی راسـخ بود كه 
بـا ايـن ايمـان راسـخ و آهنيـن، كارهـای بـزرگ، آن هم فقط 
بـرای رضـای خدا انجـام می دادند، گفـت: جهاد سـازندگی در 
ابتـدای انقـالب، كارهـای زيـادی در مناطق بسـيار محـروم و 
نيازمنـد انجـام داد. وی افـزود: ذهنيـت اصلی جهادگـران اين 
بـود كـه كار را فقـط برای رضـای خدا انجـام دهنـد؛ بنابراين، 
برای شـان مهـم نبـود اين كـه كار را بـرای چـه كسـی انجـام 
می دهنـد. در ايـن مراسـم هم چنين شـش تن از سنگرسـازان 
بی سـنگر دوران دفـاع مقـدس، به ذكر خاطرات تلخ و شـيرين 

آن دوران پرداختنـد.

گفتنـی اسـت همايـش سنگرسـازان بـی سـنگر جنـوب 
كرمـان هـم در جنـوب كرمـان برگـزار شـد. ايـن همايـش 
هـم بـه مناسـبت هفتـه دفـاع مقـدس بـا حضـور مسـووالن، 
پرسـنل و تنـی چنـد از يـادگاران دوران دفـاع مقـدس برگزار 
شـد. بـه گـزارش ايسـنا حجت االسـالم رهبـری نـژاد نماينده 
ولـی فقيـه در سـازمان جهـاد كشـاورزی جنـوب كرمـان در 
ايـن مراسـم اظهار كـرد: دفـاع مقدس يـادآور حماسـه و ايثار 
ملـت ايـران اسـالمی بـود كـه بـا صالبت دشـمن را شكسـت 
داد. سـيد يعقـوب موسـوی رييـس سـازمان جهاد كشـاورزی 
جنـوب كرمـان در ايـن آيين ضمن گراميداشـت يـاد و خاطره 
شـهدای هشـت سـال دفاع مقدس بخصوص سـنگر سازان بی 
سـنگر گفـت: بايـد به غيـرت جوانان ايرانـی درود فرسـتاد كه 
بـا تكيـه بـر ايمـان الهـی و پيـروی از رهبـری زمان توانسـت 
دفاعـی جانانـه را بـه نمايـش بگـذارد. همچنين در ايـن آيين 
علـی كارنمـا فرمانـده تيپ مهندسـی رزمـی جهاد سـازندگی 
كرمـان در دوران دفـاع مقـدس بـه بيـان خاطـرات و نقش بی 
بديـل جهـاد سـازندگی در پيروزی هـای رزمندگان اسـالم در 

عمليـات هـای مختلـف پرداخت.

کارنمافرماندهتیپمهندسیرزمیجهادسازندگیکرماندرهمایشسنگرسازانبیسنگر:

متاسفانهجانبازانبرایپیگیریخواستههای
خودکانونندارند
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رييـس سـازمان حـج و زيـارت گفـت: با جسـتجوی 
هـای تيـم هـای تفحـص در سـردخانه بـزرگ مكـه و 
برخـی از كانتينرهـای اجسـاد، تعـداد قربانيـان ايرانـی 
حادثـه منـا بـه 228 نفر رسـيده اسـت. سـعيد اوحدی 
گفـت: متاسـفانه پـس از بررسـی هـای امـروز، تعـداد 
قربانيـان ايرانی فاجعه منا به به 228 نفر رسـيده اسـت. 
بـا اين حسـاب تعداد گمشـدگان 248 نفـر و مجروحان 
27 نفـر اسـت.  اوحـدی گفـت: 80 درصـد بيمارسـتان 
هـای مكـه طائف جـده و منا مورد بررسـی قـرار گرفت، 
امـا خبـری از مفقـودان نداريم. متاسـفانه بـا روندی كه 
افزايـش آمـار جانباختگان را داريم، آمـار ما رو به افزايش 
اسـت. همانطـور كـه آمـار جان باختـگان همه كشـورها 
درحـال زيـاد شـدن اسـت؛ تا قبـل از اين 1200 جسـد 
در سـردخانه بـود، اما با وارد شـدن تريلی هـای جديد از 
اجسـاد، آمـار كلـی به بيش از 4700 نفر رسـيده اسـت. 
و گفـت: عمـق فاجعه خيلـی باالتر از چيزی هسـت كه 
رسـانه های عربسـتان اعالم می كنند. بـه گفته اوحدی 
فقـط 2 كانتينـر از 21 كانتينـری كـه وارد مكـه شـده، 
رسـيدگی شـده، هر تريلی 300 تا 350 جسـد در خود 

جا داده اسـت.

انتقالپیکرجانباختگانازامروز
پيكـر  انتقـال  از  زيـارت  و  حـج  سـازمان  معـاون 
جان باختـگان حادثـه منـا از امـروز خبـر داد و گفـت: 
تيم هـای جسـت وجو همچنـان در تـالش هسـتند تـا 
بتواننـد زائران را شناسـايی كنند. به گـزارش خبرگزاری 
مهـر، حميد محمـدی درباره انتقال پيكـر جان باختگان 
حادثـه منـا اظهـار كـرد: سـازمان حـج و زيـارت تمـام 
تـالش خـود را مـی كنـد كه هر چـه سـريع تر پيكر اين 
شـهدا با خانواده هايشـان به كشـور بازگردد. وی در ادامه 
بـا بيـان ايـن مطلب كـه طبـق برنامه ريزی هـای صورت 
گرفتـه قـرار اسـت فـردا پيكـر تعـدادی از جانباختـگان 
بـه كشـور منتقـل شـود، افـزود: تيم هـای جسـت و جو 
همچنـان در تـالش هسـتند تا بتواننـد زائـران مفقود را 
شناسـايی كننـد. معاون سـازمان حـج و زيـارت تصريح 
كـرد: هنوز تعداد زيادی كانتيرهای پر از جسـد قربانيان 
منـا، بـدون تعييـن تكليـف در سـردخانه ها وجـود دارد 
كـه بايـد اجسـاد شناسـايی شـوند. وی از كاهـش تعداد 
مجروحـان و مفقودان حادثه منا خبـر داد و گفت: تعداد 
مجروحـان بـه 30 نفـر و تعـداد مفقوديـن بـه 296 نفر 
كاهـش يافته اسـت و تعداد جانباختگان169 نفر اسـت. 
حميـد محمـدی در مورد تعداد زائرانی كه از كشـورهای 
مختلـف در حادثـه منا كشـته شـدند، گفـت: آمارهايی 
كـه عربسـتان ارائه می دهـد، كمتر از تعداد واقعی اسـت 
و شـواهد و قرائـن موجـود نشـان می دهد كه هنـوز 21 
كانتينـر حـاوی اجسـاد در سـردخانه وجـود دارد كه دو 
مـورد آن تـازه در حال تخليه اسـت. وی گفت: بر همين 
اسـاس در هـر كانتينـر 100 تا 150 جسـد وجـود دارد 
و درمجمـوع می تـوان تخميـن زد كـه سـه تا سـه هزار 
و پانصـد زائـر از كشـورهای مختلف در حادثـه منا جان 
خـود را از دسـت دادنـد اما اين آمار رسـمی نيسـت و بر 
اسـاس مشـاهدات عنوان می شـود؛ به همين دليل است 
كـه مقدمـات انتقال اجسـاد ايرانيان جانباخته سـخت و 

مشـكل است.

حادثهمناراتاآخرپیگیریکنید
رئيـس دسـتگاه قضـا گفت:دادسـتان كل كشـور بـا 
هماهنگـی وزارت امـور خارجـه و رايزنـی با كشـورهای 
مسـلمانی كـه عده زيـادی از شـهروندان خـود را در اين 
حادثـه از دسـت داده انـد؛ حادثـه اخيـر را تـا حصـول 

نتيجـه نهايـی پيگيـری كند.

عربستاندفنحجاجگمنامرادر
گورهایجمعیآغازکرد

مسـئوالن بعثـه حج مصـر خبـر دادند كه عربسـتان 
اجسـاد حجاجـی را كـه هنـوز شناسـايی نشـده اند در 
گورهـای دسـت جمعـی دفـن می كنـد. بـه گـزارش 
خبرگـزاری فـارس، بـا وجـود اينكـه هنـوز برخـی از 
قربانيان فاجعه ازدحام منا شناسـايی نشـده اند عربستان 
دفـن دسـت كـم 600 نفـر در گورهای دسـت جمعی را 
آغاز كرده اسـت. روزنامه مصری »اليوم السـابع«، به نقل 
از مسـئوالن بعثـه حج مصر در عربسـتان گـزارش دادند 
كـه مسـئوالن سـعودی ديـروز از مسـئوالن بعثه هـای 
مختلف حج خواسـته كه در مراسـم دفن دسـت جمعی 
قربانيان شناسـايی نشـده حضور داشته باشند. عربستان 
در اقدامـی عجيـب ادعـا كـرده كه اجسـاد قربانيـان در 
حال فاسـد شـدن هسـتند و اين كشـور تصميم دارد از 
آنهـا عكس بـرداری نكنـد و از بيم »انتشـار بيماری های 
واگيـردار« آنهـا را در گورهـای دسـت جمعـی بـی نام و 

نشـان دفـن كند.

کاغذ اخبار

آيـت اهلل هاشـمی رفسـنجانی بـا اشـاره بـه پايـان جنـگ 
تحميلی گفت: خدا در زمان مناسـبی توسـط عقال كشـور 
را بـه ايـن نتيجه رسـاند كـه ديگر نبايـد بجنگيـم. گزيده 
صحبـت هـای رئيـس مجمع تشـخيص مصلحـت نظام در 
مراسـم آغـاز سـال تحصيلـی دانشـگاه آزاد اسـالمی را در 

ادامـه بـه نقـل از خبرآناليـن بخوانيد: 
 آنهـا پـس از پذيرفتـن قطعنامـه احسـاس كردنـد كـه 
ايـران از روی ضعـف ايـن قطعنامـه را پذيرفتـه اسـت بـه 
هميـن دليـل بـرای زمين گيـر كـردن جمهـوری اسـالمی 
ايـران از دو نقطـه وارد شـدند و حـال آنكه از هـر دو نقطه 

بـا شكسـت سـنگينی روبرو شـدند.
 امـام )ره( فرمانـده اليقـی بودنـد و اگـر چـه فرمانـده 
ميـدان نبودنـد بلكـه بـه عنـوان فرمانده طـراح بـه ايفای 

نقـش پرداختنـد.

 }بـا اشـاره بـه اظهـارات برخـی در مـورد نوشـاندن جام 
زهـر به امـام )ره( پس از پذيرش قطعنامـه{ امروز آدم های 
تـازه واردی وارد شـده اند كـه ايـن مسـائل را نمی فهمنـد 
كـه  صورتـی  در  بـود  زهـر  جـام  قطعنامـه  می گوينـد  و 
نمی داننـد حـرف امـام )ره( چـه بود.امـام )ره( سـه ماه بعد 
گفتنـد كـه مـن ابتدا گفتـم كه قطعنامـه جام زهر بـود اما 
االن می گويـم كـه ايـن جـام، جامی شـيرين اسـت چرا كه 

كشـور به سـرعت در حال بازسـازی و توسـعه اسـت.
 مـن يـك انسـان معمولـی و روسـتايی هسـتم كـه از 
گذشـته به شـهر آمـده و به كارهـای سياسـی و اجتماعی 
پرداختـه و در طـول مـدت مسـووليت هايـش خدمـت و 
خطـا كرده و جـزء اظهار شـرمندگی چيزی نـدارم بگويم.
 اكنـون در كاخ صـدام شـاهد هسـتيم كـه بـرای احترام 

بـه مـا رژه مـی گذارند.
و  نـدارد  عيبـی  ايـران  اسـالمی  جمهـوری  سـاختار   
سـرتاپای آن درسـت اسـت، سـاختار جمهـوری اسـالمی 

ايـران سـاختاری كاماًل مردمی اسـت كـه در آن همه چيز 
انتخابـی اسـت.

نقلقولجدیدهاشمیازامام:

پذیرشقطعنامهجامزهرنبود؛جامشیرینبود

خبر

دبيـركل جامعـه مهندسـين در نشسـت خبـری خود در 
پاسـخ بـه سـوالی در خصـوص عملكـرد وزارت خارجـه در 
فاجعـه منـا اظهـار داشـت: اختيـار اداره برخـی موضوعـات 
بـا مجـری اسـت. آقـای ظريـف برداشـتش ايـن بـود كه از 
نيويـورک بهتـر مـی توانـد مسـاله را مديريت كنـد. گزيده 
صحبـت هـای محمدرضـا باهنـر را در ادامه به نقـل از مهر 

نيد: بخوا
  مشـكل مـا زبـان نفهمـی آل سـعود اسـت كـه هنوز 
مـی خواهنـد فرافكنـی كننـد و حاضـر نشـدند مسـئوليت 
ايـن فاجعـه را بپذيرنـد. فقط در ازای كشـته شـدن 3 هزار 

نفـر، يـك وزير عزل شـده اسـت.
  رژيـم آل سـعود با رژيـم صهيونيسـتی ارتباطات پيدا 
و پنهانـی دارد تـا جايـی كه مقامـات رژيم صهيونيسـتی به 

همراهـی با آل سـعود اعتراف مـی كنند.
  اگـر بتوانيـم پرداخـت يارانـه هـای نقـدی را بـه 50 
باشـيم  اميـد داشـته  توانيـم  درصـد كاهـش دهيـم مـی 

موضـوع يارانـه هـای نقـدی سـامان يابـد.
  ائتـالف اصولگرايـان در حـال شـكل گيـری اسـت 
و تـا پايـان مهـر مـاه شـورای هماهنگـی اصولگرايـان زيـر 
نظـر جامعـه روحانيـت بـا ميزبانی جامعـه روحانيـت مبارز 
تشـكيل مـی شـود. در واقـع پايه گـذار شـورای هماهنگی 

اصولگرايـان، جامعـه روحانيـت اسـت.
  گـزارش كميسـيون برجـام در مـورد نقـاط مثبـت و 
منفـی برجام اسـت كـه بايد به طـرح چند مـاده ای تبديل 

شود.
  برخـی انتظـار داشـتند در روز اول حادثـه منـا آقـای 

رئيـس جمهـور بـه كشـور بازگـردد چـون در روز فاجعـه 
هواپيمـای آقـای رئيـس جمهور به مقصـد نيويـورک پرواز 

. د كر
  هـر قـدر كـه كار رئيـس جمهـور مهـم بـود الزم بود 
ايشـان بـه احتـرام جـان باختـگان حادثـه منا بازگـردد كه 

خوشـبختانه هميـن كار را هـم انجـام داد.
  در دولـت نهـم و دهـم خدمـات زيادی انجام شـده و 

نبايـد نمك نشناسـی كرد.
  آخونـدی جـزء وزرای اسـتراتژی و قدرتمنـد دولـت 
يازدهم اسـت و برآورد من اين اسـت كه اسـتيضاح ايشـان 

رأی نمـی آورد و ايشـان وزيـر باقـی خواهـد ماند.
جريـان  مديريت كننـده  نيروهـای  جـزو  مداحـان   

نيسـتند. اصولگرايـی 

دردولتنهمودهمخدماتزیادیانجامشدهونبایدنمکنشناسیکرد
جامعهمهندسین

نقشایراندر
حلبحرانسوریه
کلیدیاست

دبيركل سـازمان ملل متحد 
در سـخنانی كه در آغاز نشست 
مجمـع عمومـی سـازمان ملـل 
داشـت از توافق هسته ای ايران 
و قـدرت های جهانی اسـتقبال 
سـخنان  ايـن  در  وی  كـرد. 

از توافـق حاصـل شـده بيـن ايـران و گـروه 1+5 اسـتقبال كـرده و گفـت: 
»گفتگـو و ديپلماسـی صبورانـه موجـب دسـتيابی بـه اين موفقيت شـد.« 
ان كـی مـون اختـالف نظـر بين كشـورهای عضو شـورای امنيـت و رقابت 
منطقـه ای برخـی كشـورها را عامـل حل نشـدن بحران سـوريه دانسـت و 
گفـت: »5 كشـور كليـد اصلی حل بحران سـوريه محسـوب می شـوند كه 
عبارتنـد از روسـيه، آمريـكا، عربسـتان، ايـران و تركيه.« دبير كل سـازمان 
ملـل در ادامـه گفـت: »تا زمانی كه طـرف های درگير در سـوريه امتيازاتی 
را بـه همديگـر ندهنـد بحـران در ايـن كشـور حـل نخواهـد شـد.« وی به 
حملـه آل سـعود بـه يمن نيز اشـاره كـرد و گفت: »مـن توقـف بمباران ها 
را خواسـتارم. بمبارانـی كـه به نابودی زيرسـاخت ها و اماكـن تاريخی يمن 

منجـر می شـود.«

ساختبرخیسدها
متوقفشد
وزيـر نيـرو بـا تاكيد بـر لزوم 
چـاره انديشـی بـرای جلوگيری 
سـدها،  پشـت  آب  تبخيـر  از 
سـدها  برخـی  سـاخت  گفـت: 
ديگـر توجيهـی نـدارد و قطعـا 
بايـد متوقف شـوند. بـه گزارش 
مهـر، حميـد چيـت چيـان بـا 

تاكيـد بـر لـزوم چاره انديشـي بـراي كاهـش تبخيـر آب پشـت سـدها گفت: 
اخيـرا چنـد نفـر از اسـتادان دانشـگاه تحقيقاتـی انجـام داده  و بـه نتايجـی 
رسـيده اند. آنهـا مـوادی را كشـف كرده انـد كـه اگـر ايـن مـواد در درياچـه 
سـدها ريختـه شـود اليـه نازكـی روی سـطح آب ايجـاد می كنـد كـه تبخير 
را كاهـش می دهـد. وزيـر نيـرو اظهارداشـت: البتـه مـا هنـوز از آثار زيسـت 
محيطـی ايـن روش اطمينـان كامـل نداريـم و اگـر سـازمان حفاظت محيط 
زيسـت تأييـد كنـد اين روش را بـه كار خواهيم برد. روش ديگـری در آمريكا 
اجـرا شـده كـه بـر اسـاس آن گوی هايـی را روی آب در پشـت سـدها پخش 
می كننـد و ايـن گوی هـا موجب كاهـش تبخير می شـود. چيت چيـان افزود: 
البتـه ايـن روشـی بسـيار پُرهزينـه اسـت و در همـه جـای آمريكا هـم از آن 
اسـتفاده نمی شـود و در ايالت كاليفرنيا كه شـرايط خشكسـالی سـختی دارد 

از ايـن روش اسـتفاده شـده و مـا هـم ايـن موضـوع را بررسـی مـی كنيـم.

لجاجتعربستان
درعدمصدورمجوز
برایگروهامدادی،
اوجبیاخالقیاست

وزيـر دادگسـتری گفـت: ما در 
قبـال موضـوع منـا تكليـف داريم 
امـت  جمعـی  حقـوق  مسـايل  و 
اسـالم، حقوق فـردی جانباختگان 
و مصدومين و نيز مسـايل سياسی 

مرتبـط را بـا جديـت پيگيـری مـی كنيـم. بـه گـزارش ايسـنا حجـت االسـالم 
والمسـلمين مصطفـی پورمحمـدی وزيـر دادگسـتری با اشـاره بـه حـوادث تلخ و 
تاسـف باری كه در جريان انجام مناسـك حج در عربسـتان سـعودی اتفاق افتاد و 
منجـر بـه فوت تعداد زيـادی از زايران بيـت اهلل و به خصوص هموطنان عزيز شـد، 
از سـوء مديريـت مسـئوالن عربسـتانی در اين حادثـه انتقاد كرد. وزير دادگسـتری 
بـا بيـان ايـن كـه ايـن اولين بـار نبوده كه شـاهد چنيـن اتفاقات تاسـف بـاری در 
زمـان برگـزاری مراسـم حـج ابراهيمـی بوده ايم اظهـار كرد: متاسـفانه همه سـاله 
شـاهد مـرگ و مصدوميـت جمعـی از زوار در جريـان مناسـك حـج بـوده ايـم كه 
ايـن امـر بيانگـر مديريـت ضعيـف و غيرمسـئوالنه متوليـان برگزاری مراسـم حج 
اسـت. وی بـا انتقاد شـديد از عملكرد مسـئوالن عربسـتانی گفت: تكبـر و لجاجت 
مسـئوالن عربسـتانی در عـدم صدور مجوز بـرای فعاليت گـروه های امـدادی، اوج 
بـی مسـئوليتی و بـی اخالقـی در رفتـار آنان را نشـان داد، امـا به هر صـورت ما از 

تمامـی جهـات پيگير موضوع هسـتيم.

لغوپنجبرنامه
روحانیدر
نیویورک

رييـس  روحانـی  حسـن 
مهـم  برنامـه  پنـج  جمهـوری 
خـود را در نيويـورک لغـو كرد 
تـا زودتر بـه تهـران بيايد و در 
مراسـم انتقـال پيكـر حاجيان 
شـركت  ايرانـی  باختـه  جـان 

كنـد. رييس جمهوری برای بازگشـت سـريع تـر به ايران ديـدار با رييس 
جمهـوری ونزوئـال، نخسـت وزيـر تونس، نخسـت وزير عراق و نشسـت با 
نخبـگان سياسـت خارجـی در امريـكا را لغو كرده اسـت. به گـزارش ايرنا  
برگـزاری كنفرانـس مطبوعاتـی در نيويـورک، پنجمين برنامـه ای بود كه 
رييـس جمهـوری لغـو كرده اسـت. يكـی از برنامـه هايی كـه احتمال لغو 
آن مـی رفـت، مالقات »ديويـد كامرون« نخسـت وزير انگليـس با رييس 
جمهـوری اسـالمی ايـران بـود كـه برگـزاری آن بـا تغيير زمـان، به صبح 
ديـروز موكول شـد. نخسـت وزيـر انگليـس از دكتـر روحانی درخواسـت 
وقـت مالقـات كرده بود. قـرار بود رييـس جمهوری عصر امـروز نيويورک 
را تـرک كنـد كـه با كوتاه شـدن برنامه سـفر وی بـه دليل فاجعـه منا، او 

يـك روز زودتـر بـه ايران بـاز خواهد گشـت.

وزیرنیروسازمانمللمتحد رییسجمهوروزیردادگستری

ديشـب حسـن روحانـی در هفتادميـن نشسـت مجمـع عمومـی 
سـازمان ملـل متحـد بـه سـخنرانی پرداخـت. رئيـس جمهـور 
كشـورمان كـه پـس از روسـای جمهـور برزيـل، آمريكا، لهسـتان، 
چيـن، اردن، روسـيه و كـره جنوبی به سـخنرانی پرداخـت، درباره 
مسـائل گوناگونـی صحبـت كـرد. گزيـده صحبـت هـای حسـن 

روحانـی را در ادامـه مـی خوانيـد:
 مـن بـه نمايندگـی از سـوی ملـت بزرگی سـخن مـی گويم كه 
امـروز در غـم از دسـت دادن هـزاران زائـر مسـلمان و صدهـا نفر از 
هموطنان خود به سـوگ نشسـته اسـت. جوانان،زنان و مردانی كه 
برای انجام مناسـك مذهبـی در گردهمايی عظيم معنوی و جهانی 
حـج شـركت كـرده بودند؛ولی متاسـفانه قربانی بی كفايتی و سـوء 

مديريت مجريان شـده اسـت.
 افكار عمومی خواسـتار آن اسـت كه مسـئوالن دولت عربسـتان 
سـعودی بـی درنـگ، بـه مسـئوليت بيـن المللـی خـود در تأمين 
دسترسـی كنسـولی فـوری بـرای شناسـايی سـريع و بازگردانـدن 

بـدون تأخيـر اجسـاد مطهر عمـل نمايند.
 مـن بـه نمايندگـی از ملتـی سـخن می گويـم كه دو سـال قبل 
بـار ديگـر بـه تعامـل سـازنده بـا جهـان رأی داد و اينك بـا افتخار 
مـی توانـم اعالم كنم كـه »امروز، فصـل جديدی در روابـط ايران با 

جهان آغاز شـده اسـت.«
 دو سـال پيـش، مـردم ايـران در يك انتخابـات توأم بـا رقابت به 
برنامـه ای رأی دادنـد كه ضمن حفظ حقـوق، منافع و امنيت ملی ، 

خواسـتار تحكيم صلح، و گفتگوی سـازنده بـا جهان بود. 

 نكتـه كليـدی در موفقيـت گفتگـو، ايـن واقعيت اسـت كـه، هر 
بازيگـری در نظـام بين الملـل كـه در پـی خواسـته های حداكثری 
باشـد و جايگاهـی بـرای طـرف مقابـل خـود بـاز نكنـد نمی توانـد 

سـخن از صلـح، ثبـات و توسـعه يافتگـی بزند.
 سـازمان ملـل متحـد، برای تضميـن صلح و امنيـت جهانی پس 
از دو جنـگ جهانـی، بـه وجود آمد، اگرچه متأسـفانه در اكثر موارد 
ايـن نهـاد مهـم بين المللـی، موفق يا مؤثـر نبـوده. اما اين بـار بايد 

گفـت سـازمان ملل تصميم درسـتی گرفت. 
 مـا بـا وجـود آن كـه بـه تصويـب قطعنامه هـای ناعادالنـه عليه 
جمهـوری اسـالمی ايـران و تحريـم ملـت و دولـت ايـران در اثـر 
كشـورها،  برخـی  آشـكار  دشـمنی های  بعضـاً  و  سـوءتفاهمات 
معترضيـم امـا بنا بـه آن ضرب المثـل قديمی ايرانـی، معتقديم كه 
هرجـا كـه جلوی ضـرر گرفتـه شـود،  منفعت اسـت. امـروز همان 

روزی اسـت كـه جلـوی ضـرر گرفتـه شـده اسـت.
 مـا عملكرد شـورای امنيت در گذشـته را غيـر منصفانه می دانيم 
و تاكيـد می كنيـم كـه ايـران بـه دليـل فتوای مهـم رهبـری و نيز 
دكترين دفاعی خود هرگز قصِد توليد سـالح هسـته ای را نداشـته 
و بنابرايـن قطعنامه های تحريمی عليه ايـران ناعادالنه و غيرقانونی 

بوده اند.
 تحريم هـای شـورای امنيـت و نيـز تحريم هـای يكجانبـه برخی 
از كشـورها بـر اسـاس توهمـات و اتهامـات بی پايه اِعمال شـدند و 

شـرايط سـختی را بـه مـردم ما تحميـل كردند.
 روی ميـز ايـران، چيـزی جز منطق، اسـتدالل و اخـالق و نيز در 

صـورت لزوم، دفاِع مشـروع و قاطع از خـود و منافع خويش در برابر 
هـر گونـه تجـاوز، وجود نـدارد. كـه نهايتا ايـاالت متحده نيـز وادار 

شـد تـا تحريم و فشـار را كنار گذاشـته و ميز مذاكـره را برگزيند.
 پايبنـدی طرفيـن بـه انجـام تعهداتشـان را، اصلی تريـن عامـل 

موفقيـت در رونـد اجرايـی مذاكـرات می دانيـم.
 توافـق هسـته ای كـه نمونـة درخشـانی از »پيـروزی بـر جنگ« 
اسـت، توانسـته سـايه تخاصـم و حتـی جنگـی ديگـر و تنشـی 
دامنـه دار را از سـر خاورميانـه دور كنـد، می توانـد و بايـد، سـرآغاز 
دوره ای جديـد و موجـب نتايجی مثبـت برای صلـح و ثباتی پايدار 

در منطقـه نيز باشـد.
 سياسـت ما اين اسـت كه در فضای جديد، حركت صلح جويانة 

خـود را در منطقـه، بر مبنای همان قاعدة برد بـرد، ادامه دهيم.
 سـازمان های تروريسـتی بـه حكومت هـای تروريسـتی تبديـل 
شـده انـد. مـا متأسـفيم كـه قيام هـای ملـی در منطقه ما توسـط 
تروريسـت ها بـه انحراف كشـيده شـدند و به جـای صنـدوق رأی، 

اسـلحه و تـرور سرنوشـت ملت هـا را تعييـن نمايد.
 هيچ دولتی حق نداشـته باشـد از تروريسـم به عنوان يك روش 

مداخله جويانـه در امور ملت هـا حمايت كند.
 مـا همان گونـه كه در عراق و افغانسـتان به اسـتقرار دموكراسـی 
كمـك كرديـم آمـاده كمك بـه دموكراسـی در سـوريه و نيز يمن 
هسـتيم. مـا از تـداوم قـدرت بـا رأی ملـت و نـه اسـلحه حمايـت 
می كنيـم. مـا از حكومـت اكثريـت بـا حفـظ حقـوق اقليـت دفاع 

می كنيـم.
 مـن خطـاب بـه همـة دولت ها و ملت هـا می گويم: ما گذشـته را 
فرامـوش نمی كنيـم امـا نمی خواهيم در گذشـته بمانيـم. ما جنگ 
و تحريـم را از يـاد نمی بريـم، امـا بـه صلح و توسـعه فكر می كنيم.

  تنهـا راه حفـظ و تداوم صلح، توسـعه اسـت. صلح بدون توسـعه 
تنهـا يـك زنـگ تفريح اسـت تـا انبارهـای خشـم و كينه انباشـته 

شود.
 ايـراِن پـس از برجـام آمادگـی دارد نشـان دهـد كـه راه عملـی 

امنيـت و ثبـات،  توسـعه در سـاية تعامـل اقتصـادی اسـت.

 مـن در سـال 2013 از هميـن جايگاه، ندای مبارزه با خشـونت 
و افراط گرايـی و تروريسـم سـر دادم؛ و شـما نماينـدگان جامعـه 
جهانـی بـا آراء يكپارچـه و گرانقـدر خـود، بـر آن ُمهر تأييـد زديد 
 ،wave پديـد آمـد. انديشـه اجرايـی كـردن wave و قطعنامـه
نيازمنـد راهكارهـای مصلحانه و تجربه شـده در عرصه ديپلماسـی 
اسـت و خوشـوقتم كـه اينـك می تـوان بـا پيونـد تجربـه برجام و 
آراء گران سـنگ حاميان wave، طرح مناسـبی برای حل مشـكل 
منطقه خاورميانه ُخرد شـده  در زير پنجه های قسـاوت و شـقاوت، 

تدويـن نمود.
 مـن بـرای مقابلـه با جهـل، ديكتاتوری، فقر، فسـاد، تروريسـم 
و خشـونت، و مقابلـه بـا اثـرات سياسـی، اجتماعـی، فرهنگـی، 
اقتصـادی و امنيتـی آن، جهـان و بويژه كشـورهای منطقـه را به 
تدويـن يـك »برنامـه جامع اقدام مشـترک« بـرای اين مبـارزه و 
ايجـاد »جبهـه متحد مبـارزه بـا افراط گرايی و خشـونت«، دعوت 

می نمايـم.
از  بحران آفرينـی  يكسـاِن  يمـن، مدل هـای  و  عـراق،  سـوريه   
طريـق تـرور، افراطی گـری، خشـونت، كشـتار، تجـاوز، و بی تفاوتی 
جامعـه جهانی هسـتند؛ نمونه هـای همسـاِن آوارگـی، پناهندگی، 

بی خانمانـی، و گريـز از وحشـِت جنـگ و بمبـاران 
 اگر تجاوز نظامی آمريكا به افغانسـتان و عراق نبود و اگر حمايت 
بی حسـاب آمريكا از اقدامات ضد انسـانی رژيم صهيونيسـتی عليه 
ملت مظلوم فلسـطين نبود، امروز تروريسـتها بهانه ای برای توجيه 

جنايـات خود نمی يافتند.
 ضـروری اسـت دولـت آمريـكا بـه جـای تحريـف واقعيـت های 
منطقـه و ايـراد اتهامـات نـاروا عليه ديگـران سياسـتهای خطرناک 
خـود و متحـدان منطقـه ای اش را كه به افراطی گری، خشـونت و 

فرقـه گرايـی در منطقـه دامن مـی زند؛ پايـان دهد.
 مـا بـه آينـده ای پـر اميد بـاور داريـم، و ترديـد نمی كنيـم كه با 
سـرپنجه تدبيـر می توانيـم بـا بهره گيـری از ظرفيت هـای قـوی و 
جديـدی كه برشـمرديم و تكيه بر پشـتوانه تمدنـی و عزم جدی بر 

اين مشـكالت غلبـه نماييم.

رییس جمهور شب گذشته در مجمع عمومی سازمان ملل متحد عنوان کرد

آغاز فصلی جدید
در روابط ایران و جهان
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در این شماره روزنامه نظری خواهیم داشت به اهم موارد مطرح شده در سومین دوره انجمن شهرستان کرمان

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

رانت خواری برخی از مسئوالن از گوشت مرغ، تخم مرغ و سیمان در کرمان
بخشپنجاهوپنج

گرانی تخم مرغ و سیمان و رانت خواری برخی
 از مسئولین

در خصوص گرانی تخم  مرغ در اين سـال ها، بحث و گزارشـات 
مختلف و مفصلی مابين اصحاب جرائد و مسـئوالن شـايع بود، از 
جمله در سـتون يادداشـت سردبير روزنامه انديشـه در 29 اسفند 
1356 آمـده: »... در كرمـان بـه هر كيلو تخم مرغ بيـش از دوازده 
ريـال اضافه شـد، آيـا ايـن هديـه وزرای بازرگانی و كشـاورزی در 
ايـن عيـد بـرای مـردم كرمـان بـوده، يـا آن كه شـركت سـيمرغ 
در ايـن شـهر هـر طـور كـه بخواهـد در مـورد گرانـی تخـم مرغ 
تصميـم می گيـرد ...!! و شـايد هم كسـان ديگـری ...  در دهه دوم 
اسـفند مـاه اطالعيه ای به امضـای وزير كشـاورزی و وزير بازرگانی 
انتشـار يافتـه كـه در آن يـادآور شـده كـه »... بـه منظـور ايجـاد 
تعـادل در عرصـه و تقاضـای گوشـت مـرغ و تخـم مـرغ در داخل 
كشـور و تشـويق توليـد كننـده نـرخ فروش گوشـت مـرغ و تخم 
مـرغ آزاد اعـالم می گـردد ...!!« در تاريـخ 15/ 12/ 2536 ]1356[ 
شـركت سـيمرغ كرمـان با اسـتفاده از اطالعيـه ياد شـده و بدون 
اعتنـا بـه نظـر يا مشـورت )هيئـت عالی نظـارت( يا )كميسـيون 
نظـارت(، كـه آيـا در شـهر كرمـان نرخـی كـه او تعييـن می كند 
مـورد تأييـد و تصويـب می باشـد يا نـه!؟ بالفاصلـه در تاريـخ 15/ 
12/ 36 بخشـنامه ای به قسـمت فروش شـركت صادر و رونوشـت 
آن بـه فروشـندگان تخم مـرغ ابـالغ می گردد كه بهـای تخم مرغ 
را از كيلويـی 78 ريـال بـه 88 ريال ترقـی داده و مبلـغ 4/5 ريال 
بهـای كارتـن هـم از فروشـنده دريافـت می شـود، يعنی عمـاًل با 
يـك بخشـنامه به هر كيلو تخم مـرغ 12/5 ريـال اضافه می گردد. 
در حالـی كـه تـا تاريـخ يـاد شـده هر كيلـو تخـم مـرغ 88 ريال 
بـه دسـت مصرف كننـده می رسـيد ولـی از آن تاريـخ بـه بعـد 
كيلويـی 100 ريـال ...! بـه طـوری كـه كسـب اطـالع شـده ايـن 
شـركت چنـدی پيش در كميسـيون نظـارت در كرمـان تقاضای 
2 ريـال اضافـه نـرخ را داشـته، يعنی به جـای 78 ريـال، 80 ريال 
بـه فروشـنده عرضـه كند، ولی كميسـيون بـا اين تقاضـا موافقت 
نكـرده اسـت. معلوم نيسـت اين شـركت چگونه و چه طـور بدون 
ايـن كـه توجهـی به مقررات موجود داشـته باشـد و با اسـتفاده از 
يـك اطالعيـه و جملـه »نـرخ آزاد« فـوراً 12/5 ريـال بـه هر كيلو 
تخـم مـرغ اضافـه می كند و عالوه بـر منافع هميشـگی ده ها هزار 
تومان در روز پول مردم زحمتكش اين شـهر را به جيب شـركای 
شـركت سـيمرغ روانه كرده اسـت و تا كنون هم هيچ گونه اقدام 
عملـی بـرای جلوگيـری از اجحـاف ايـن شـركت به عمـل نيامده 

اسـت ...!« )1(.

 چنـدی بعـد شـركت سـيمرغ كرمـان نسـبت بـه يادداشـت 
سـردبير روزنامـه انديشـه در خصوص گران نمـودن نرخ تخم مرغ 

توسـط اين شـركت اعتـراض نمـوده و عنـوان كرد: 
»گرامـی روزنامـه انديشـه: نظـر به اين كـه در روزنامه انديشـه 
مـورخ 29 اسـفند 2536 ]1356[ شـرحی در مـورد نـرخ تخـم 
مرغ شـركت سـيمرغ درج شـده و ذيل آن خواسـته شـده بود كه 
مقامـات ذی ربـط با توضيح خـود اذهان عمومی را روشـن نمايند. 
لـذا مراتـب زيـر را بـرای آگاهـی عموم به اسـتحضار می رسـاند ... 

1ـ به طور كلی شـركت سـيمرغ در اسـتان های كرمانـ  يزدـ  
اصفهـانـ  خراسـان و مركـزی فعاليت دارد و علت شـروع فعاليت 
در كرمـان تنهـا عالقـه مفـرط شـركای كرمانی شـركت، خدمت 
بـه موطـن خـود بـوده واال نقـاط ديگری مثـل اسـتان های فارس 
يـا آذربايجـان و غيـره از لحـاظ اقتصـادی و بـازار مصـرف زمينـه 
مسـتعدتری داشـته اسـت و مـردم آن ديـار هم كـراراً از شـركت 
ايـن تقاضـا را نمـوده و پيشـنهاد همـه رقـم همـكاری داده اند كه 
به واسـطه مقدم داشـتن طرح كرمان، امكان شـروع آن ها ميسـر 
نگرديـده اسـت. با اين حـال تصور نمی رود فردی در كرمان باشـد 
كـه ايـن خدمـت شـركت سـيمرغ را ناديده بگيـرد كه عـده ای با 
سـرمايه شـخصی و وام بانك توسـعه كشـاورزی با بهره 9 درصد و 
وثيقـه گـذاردن امالک )بـدون اسـتفاده از دينـاری وام و يا كمك 
بالعـوض( در كرمـان تأسيسـاتی را برقـرار سـازند كـه تخم مرغی 
را كـه روزی از رومانـی و چند كشـور آسـيايی و اروپايـی، كهنه و 
شكسـته و احياناً فاسـد آن به دسـتش می رسـيد ... نپسـندد و به 

عامليـن اين عمل پسـنديده دعـا نكند. 
2ـ قيمـت تمـام شـده تخم مـرغ در واحـد كرمان كـه به تمام 
مقامـات مملكتـی داده و كـراراً مورد حساب رسـی و بررسـی قرار 
گرفتـه اسـت و در شـش مـاه اول سـال 2536 ]1356[ كه توليد 
كـم بـوده، كيلويـی 85/ 101 ريـال و در ده ماهـه همـان سـال، 
94/14 ريـال بـوده اسـت. البتـه پيش بينـی می شـود در ماه های 
آينـده از ايـن قيمـت هـم كم تـر شـود ولـی در هـر صـورت چند 
ريالـی بـاالی قيمت تمام شـده واحـد اصفهان كـه در حال حاضر 
86/09 ريـال اسـت قرار خواهـد گرفت. زيرا هم اكنـون دان آن از 
اصفهان و دارو و سـاير مواد از تهران و فاصله دورتر آورده می شـود 
و چـون بـرای توليد هر يك كيلو تخم مرغ سـه كيلـو دان مصرف 
می شـود، لـذا توجيـه قيمـت تمـام شـده گران تـر، امـری واقع و 

مسـلم است.
3ـ بـا در نظـر گرفتـن قيمت هـای تمـام شـده فـوق و هزينـه 
هفتصـد و پنجـاه ميليون ريالی طرح سـيمرغ كرمـان و قيمتی را 
كـه بـرای تخم مرغ كميسـيون نظـارت كرمان تعيين كـرده بود، 
يعنـی بعـد از گذشـت يك سـال و بـاال رفتـن هر گونـه هزينه ای 
در ايـن مـدت و هـم زمان با بهره برداری شـركت سـيمرغ، قيمت 
تخـم مـرغ را بـرای توليد كننده، بـا ذكر كلمه تخم مرغ سـيمرغ، 
كيلويـی 3 ريـال پاييـن آوردنـد و از ايـن جهت شـركت سـيمرغ 

دچـار خسـارت و زيان هنگفتـی گرديد.
4ـ رشـد سـريع مصـرف تخم مـرغ و گوشـت مـرغ در سراسـر 
كشـور و عدم صرفه و ورشكسـتگی بعضی از واحدهـای مرغ داری 
و افزايـش شـديد واردات ايـن محصـول موجب شـد كـه دولت به 
فكـر چـاره افتـد و پـس از چنـد مـاه مطالعـه و بررسـی از طـرف 
كارشناسـان درجه اول وزارت كشاورزی و بازرگانی و تهيه گزارش 
الزم و طـرح در شـورای عالـی اقتصـاد و تصويـب هيئـت وزيـران 
در تاريـخ 15/ 12/ 36 ]1356[ قيمـت تخـم مـرغ و گوشـت را 
آزاد يـا شـناور اعـالم كردنـد، بديـن نحو اگـر قيمت تخم مـرغ از 
كيلويـی 70 و گوشـت مـرغ 100 ريال كم تر شـد، دولت توليدات 
مرغ داری هـا را بخـرد و اگـر زيادتر از كيلويـی 100 ريال تخم مرغ 
و 140 ريـال گوشـت مـرغ شـد، دولـت با عرضـه آن در بـازار نرخ 
را متعـادل سـازد. بنـد دو تصويب نامـه فوق كاماًل صريح و روشـن 
اسـت و می گويـد بهای گوشـت مـرغ و تخم مـرغ در تمام سـطح 
كشـور آزاد اعـالم و تابـع عرضـه و تقاضا باشـد. خوشـبختانه اين 
تصميـم دولـت اثـرات نيكويـی داشـته، بـازار سـياه تمـام شـده، 
قيمت هـا در حـدود مصـرف متعـادل گرديـده و بـه محـض گران 
شـدن، دولـت اقـدام بـه عرضـه بـی چـون و چـرای تخم مـرغ و 

گوشـت مرغ كرده اسـت.
5ـ بـا در نظـر گرفتـن مطالب فـوق، خواننـدگان عزيز تصديق 
می فرماينـد كـه واحد سـيمرغ كرمان نه تنها گران فروشـی نكرده 
و سـودی نبـرده، بلكـه مرتـب ضـرر هـم داده و اميـدوار اسـت با 
رفاهـی كه برای همشـهريان عزيز ايجاد شـده و دعـای خير آن ها 
در آينـده سـود هـم ببـرد. بـا تقديـم احتـرامـ  شـركت سـيمرغ 

)سـهامی خاص( « )3(.
 رانت خواری برخی از مسئوالن از گوشت مرغ، تخم مرغ 

و سیمان در کرمان
در اينجـا جهـت روشـن تر شـدن موضـوع افزايـش نـرخ مرغ و 
تخـم مـرغ در آن دوران و مسـايل حاشـيه ای آن، به يادداشـتی از 
محمـد صنعتـی اشـاره می گردد كـه در آن ضمن بيـان اين مهم، 
بـه رانـت خواری برخی از مسـئوالن و مديـران در قضيه تخم مرغ 

آن سـال ها  در  و سـيمان 
پرداخته اسـت.

»در شماره 671 مورخه 
21 دی ماه 1391 نشـريه 
قبـل  سـال   80 بيـداری 
آورده شـده اسـت »حـال 
رقـت آور كنونـی مـردم در 
نتيجـه كسـادی و گرانـی، 
بـرای هيـچ ذی  حواسـی 
از  نمی گـذارد«  حسـی 
ميليـارد  صـد  درآمـد 
تخـم  تـا  روزانـه  تومانـی 
ايـن  تومانـی   400 مـرغ 
زمان مـواردی آورده شـده 
بـود كـه تداعـی خاطراتی 
از  و  مـورد  هميـن  در 
سوءاسـتفاده در سـال های 
برايـم   1356 تـا   1350
شـد كـه بـی شـباهت بـه 

رانت هـای 3000 ميليـارد تومانـی و رقـم كوچـك 460 ميليـون 
نيسـت. پتروشـيمی  در  تومانـی 

اوليـن ماجـرا مربوط به سـال 1350 می باشـد كـه در آن زمان 
سـيمان هـر كيسـه 50 كيلويـی درب كارخانـه 70 ريـال بود كه 
روزانـه مقـدار كمی در حـدود 20 درصد توليـد در اختيار مصرف 
كننـدگان قـرار می گرفت و بقيه سـيمان توليدی بـا قيمتی باالتر 
از نـرخ قانونـی بـه وسـيله افـراد خـاص درب كارخانـه يـا مراكـز 
فـروش خـاص عمدتـاً به وسـيله ايـادی وابسـته و حتـی تريلی ها 
و كاميون هـای مشـخص بـه اسـتان های ديگـر حمـل و بـه نـرخ 
معـروف بـه بازار سـياه عرضه می شـد و سـود سرشـاری به جيب 
سـهام داران كارخانه و عوامل وابسـته سـرازير می كرد. در آن زمان 
نهـادی به نام »كميته حمايت از مصرف كنندگان« كه مسـئوليت 
آن در اسـتان كرمـان بـه عهـده حقيـر بـود، فعاليت می كـرد كه 
اعضـاء آن از اسـاتيد دانشـگاه گرفته تـا فرهنگيان آمـاده به انجام 
خدمـات اجتماعی و افـراد عادی بی غرض و آزمـوده عالقه مند به 
انجـام فعاليت هايـی بودنـد كه در جهـت رفاه و آسـايش مردم كه 
عمدتـاً فعاليـت آنـان جلوگيـری از گران فروشـی و نظـارت واقعی 
در زمينـه تنظيـم و عادی سـازی خريـد و فـروش كاالهـای مورد 
نيـاز روزانـه عمومـی را تأميـن می كـرد، می شـد. اين افـراد بدون 
دريافـت حقوق و بـه منظور رفاه عمومی بر اسـاس ضوابط تعيين 
شـده فعاليـت می نمودند. مسـئول ايـن كميته وظيفه داشـت در 
كميسـيون نظـارت بـر بـازار و قيمت هـا شـركت داشـته باشـد و 
بررسـی های اعضای كميته حمايت از مصـرف كنندگان در زمينه 

تعييـن قيمت هـا و اجـرای آن ها را كنتـرل نمايد.
يـك روز بـر اسـاس دعـوت مديرعامـل كارخانه سـيمان از اين 
كارخانـه بازديـد و در جريان بازديد مرحوم »محمدعلی ياسـايی« 
كـه از تّجـار قالـی بـود و سـال ها عضويت و رياسـت انجمن شـهر 
كرمـان را بـر عهـده داشـت و از عالقه منـدان بـه عمـران و آبادی 
كرمـان بـود و در رک گويـی و صحـت عمـل ايشـان هيـچ يك از 
كرمانيان شـك نداشـت )4(، در آن زمان رييس كارخانه سـيمان 
بـود و مشـكالت كارخانـه را بازگو می كـرد. وی گفـت: اگر ما كل 
توليدات خود را به قيمت قانونی بفروشـيم، آن مقدار سـيمان كه 
مجانـی يـا ارزان تـر در اختيـار افـراد و مراكز خاص قـرار می دهيم 
بـه طـور مثال سـيمان مورد مصرف سـاختمان های بنياد آرشـام، 
پولـش را از چـه كسـانی بگيريـم تا ضـرر و زيان متوجـه كارخانه 
و تعطيلـی آن نگـردد؟! در نتيجـه مجبوريـم مقـداری از توليدات 
خـود را در بـازار سـياه عرضه كنيم تـا بتوانيم چرخ هـای كارخانه 

بچرخانيم. را 
مديـر عامل كارخانه به مسـئله ديگری هم اشـاره كـرد و گفت: 
بنيـاد آرشـام پيشـنهاد داده بـرای ايـن كـه مـا بـا مشـكل گران 
فروشـی و جوابگويی به مقامات دولتی مواجه نباشـيم، بياييم كل 
توليـدات خـود را درب كارخانـه در اختيار اين بنياد قـرار دهيم و 
كاری بـه قيمت گـذاری و نحـوه توزيـع آن نداشـته باشـيم و خود 
بنيـاد مسـئوليت قيمت گذاری و عرضـه كل سـيمان را در اختيار 
بگيـرد. بـا توجـه به اين كه بنياد آرشـام زير نظر رياسـت سـاواک 
كرمـان اداره می شـد و ظاهـراً نهادها و عوامل دولتی برايش سـاده 
و بـی دردسـر و شـايد بالمانـع بـود. البته بـا توجه به ايـن كه آن 

بنيـاد، مؤسسـه حمـل و نقلی به نام »كا تی تی« داشـت و شـايد 
هم مقـرون به صرفـه بود.

دوميـن مـوردی كـه از تيتـر روزنامـه بيـداری )همان شـماره( 
برايـم خاطره سـازی كـرد و بازگويـی آن می توانـد نشـان دهنـده 
قـدرت و نفـوذ رانت خـواری در دوره هـای مختلـف، آن هـم از 
راه هـای فريـب دهنـده و بـاز هـم بـه وسـيله شـخصيت های بـه 

ظاهـر خـوش نـام می باشـد.
روزی مرحـوم علـی آقـا ارجمنـد )تاجـر معـروف قالـی، رييس 
اسـبق اتاق بازرگانـی و صنايع كرمان( تلفـن زد و گفت: »علی آقا 
آگاه« )5( مديرعامـل كارخانه هـای سـيمرغ ايـران و توليد كننـده 
مـرغ و تخـم مـرغ می خواهـد با شـما مالقاتی داشـته باشـد، چه 
زمانـی وقـت آزاد داری كه ايشـان از تهران بيايـد؟ گفتم: من برای 
افـراد عـادی قرار قبلـی ندارم، هر كسـی در هر سـاعتی از روز كه 
بـه دفتـر من مراجعه كند پذيرای او هسـتم، چه برسـد به ايشـان 
كـه وابسـته به خانواده ای اسـت كـه همگـی در عرصه هايی چون 
كشـاورزی، صـادرات و ... فعاليـت داشـته و جـزو سـرمايه گذاران 
و توليدكننـدگان و مـورد احتـرام نيـز می باشـند. خالصه دو سـه 
روز بعـد وی بـا پوشـه ای از اسـناد مربـوط بـه هزينه هـای توليـد 
مـرغ و تخـم مرغ توليـدی كارخانه آمـده و اظهار داشـتند؛ نرخی 
كـه بـرای فـروش مـرغ و تخـم مـرغ تعييـن شـده )6(، تقريبـاً با 
هزينـه توليـد برابر اسـت و برای سـرمايه  گذار سـودی نمی ماند و 
پيشـنهاد كـرد اگر برای تخم مرغـ  هر شـانه سـی عـدد تخم مرغ 
ـ دو ريـال و بـرای گوشـت مـرغ هر كيلـو پنج ريال اضافه بشـود، 
سـرمايه گـذاران راضـی هسـتند و باعـث گسـترش كارخانـه نيز 
خواهـد شـد. البته ايشـان متذكر شـد كه بنياد آرشـام پيشـنهاد 
داده كـه مـا توليـدات سـيمرغ را در اختيـار آن بنياد قـرار دهيم، 
اما صاحبان كارخانه سـيمرغ مايل نيسـتند كه خـود را در اختيار 
سـازمان های دولتـی امنيتـی يا وابسـته به آنـان قرار دهنـد، زيرا 
احتمـاالً آرشـام بـا قدرتـی كـه دارد اگـر رشـته ای از مـواد غذايی 
مـورد نيـاز عمـوم مـردم را در اختيـار بگيـرد، می توانـد هـر طور 
كـه بخواهـد قيمت گـذاری كند و مسـلماً منجـر به افزايـش نرخ، 
البتـه بـه ضـرر مـردم و احتماالً به سـود خـودش و بـدون اين كه 
برای سـرمايه گذار سـود داشـته باشـد، انجام خواهد داد و ما شرعاً 

راضـی به ضـرر مردم نيسـتيم )7(.
متعاقـب گفتگوهـا، وی دعوت كـرد كه اعضـای كميته مصرف 
كننـدگان بازديـدی از كارخانـه و نحـوه توليـد مـرغ و تخـم مرغ 
داشـته باشـيم. اين بازديد انجام شـد، البته مديـر داخلی كارخانه 
در آن زمـان بـه عهـده آقای ياسـايی پسـر بـرادر مرحـوم محمد 
علـی ياسـايیـ  شـخصيت مـورد احترام جامعـه و دلسـوز مردمـ  
بـود. در نتيجـه پس از بررسـی مدارک ارايه شـده توسـط علی آقا 
آگاهـ  مديرعامل سـيمرغـ  كه آدم بسـيار صادقی بود، مسـئله در 
كميسـيون نظارت اسـتان مطـرح و با قيمت پيشـنهادی ايشـان 
موافقت شـد، كـه بعد از آن تاريخ در سـال 1356 قيمت گوشـت 
مـرغ بـرای مصـرف كننده هر كيلـو يك صد و پنج ريـال و قيمت 
هـر شـانه سـی عـدد تخـم مرغ بـرای مصـرف كننـده نـود ريال، 
يعنـی هـر عـدد تخم مرغ سـه ريال محاسـبه و اجرا گرديـد؛ البته 

هنـوز هم پـس از 80 سـال متحيرم چـه بنگارم. 
محمد صنعتی« )8(.      

پی نوشت:
 )1( ـ روزنامه انديشه، دوشنبه 29 اسفند 1356، شماره 2943.

)2( ـ همان، پنجشنبه 7 ارديبهشت 1357، شماره 2961.
)3( ـ همان، همان شماره.

)4(ـ  مرحـوم محمدعلـی ياسـايی كـه گويـا در جوانـی در كارگاه های 
قالی بافـی احمـد يزدان پنـاه )ديلمقانـی( به شـغل رنگرزی مشـغول و 
بعـد از قتـل ديلمقانـی )در جـاده زرنـدـ  كرمـان( خـود بـه تأسـيس 
زيـادی  پيشـرفت  نيـز  راه  ايـن  در  و  كـرد  اقـدام  قالی بافـی  كارگاه 
نمـود تـا بـه جايی كـه خود يكـی از تاجـران ايـن عرصه گرديـد. وی 
بعدهـا در انجمـن شـهر نيـز عضويـت داشـت و در مسـايل سياسـی 
و اقتصـادی بـه نوعـی زبـان گويـای تّجـار معـروف آن زمـان )محمـد 
ارجمنـد، ابوالقاسـم هرندی، غالمرضـا آگاه( نيز بـود و  از طرفی چون 

امثـال و حكـم، اشـعار، داسـتان  ها و لطايـف ادبـی زيـادی در حافظـه 
داشـت و همچنيـن بـه صراحت لهجه و رک گويی اشـتهار داشـت، در 
مجالـس و محافـل مختلـف، بعضـاً بـا لطايف الحيـل همچـون خواندن 
شـعر و بيـان داسـتان و لطيفـه ای ادبـی، بـه سـبكی بسـيار دلنشـين 
و ماهرانـه، مخالفيـن را از ميـدان بـه در می نمـود. در ايـن خصـوص 
بـد نيسـت بـه خاطـره ای از وی اشـاره نمايـم. در سـال 1341 ش. 
كـه احمـد علی بنـی آدم بـرای دوميـن مرتبـه بـه اسـتانداری كرمان 
برگزيـده شـده بـود، با اعضـای انجمن شـهر كرمان ـ كـه در آن زمان 
عمومـاً شـخصيت هايی مـورد احتـرام و غيـر قابـل نفـوذ بودنـد و بـه 
توصيه هـای مسـئولين دولتـی توجهـی نكـرده و صادقانـه در جهـت 
رفـاه مـردم انجـام وظيفـه می كردنـد ـ در جريـان مسـئله ای بـا آنان 
درگيـر شـد و چـون آنـان بـه خواسـت های اسـتاندار اهميتـی نـداده 

بودنـد، اسـتاندار با سـفر به تهران، درخواسـت انحالل انجمن شـهر را 
از وزارت كشـور نمـود. موافقـت وزارت كشـور دايـر بر انحـالل انجمن 
شـهر بـه اسـتاندار ابـالغ گرديـد. در جلسـه ای اسـتاندار بـا طعنـه 
غرورآميـزی خطـاب بـه اعضـای انجمن شـهر گفـت: متوجه شـديد با 
همـه قدرتـی كـه تصور می كرديـد داريد، به بـادی بند بوديـد. مرحوم 
محمدعلـی ياسـايی بالفاصلـه خطـاب به اسـتاندار گفت: می دانسـتيم 
كـه مـا بـه بـادی بنـد هسـتيم، امـا بـاد خـود را نمی شـناختيم، كـه 
اكنـون آن را نيـز شـناختيم. ايـن حـرف كه خنـده حضار را بـه دنبال 
داشـت، باعث عصبانيت بسـيار اسـتاندار شـد. البته معنی كلمه باد را 

كرمانيـان بهتـر می داننـد )محمـد صنعتـی(.  
)5( ـ وی پسـر مرحـوم غالمرضـا آگاه، تاجـر يزدی االصـل و معـروف 
مقيـم كرمـان اسـت كـه در ايـن زمان مديـر عامـل كارخانـه مركزی 

سـيمرغ ايـران بـود )محمـد صنعتی(.
)6( ـ قيمـت گوشـت مـرغ بـرای فـروش بـه مصـرف كننده هـر كيلو 
يـك صـد ريـال و تخـم مرغ هر شـانه )سـی عدد تخـم مرغ( هشـتاد 
و هشـت ريـال، يعنـی هـر عـدد تخـم مـرغ سـه ريـال بـود )محمـد 

. ) صنعتی
)7(ـ  در ايـن دوره بنـده بـه عنوان مسـئول كميتـه حمايت از مصرف 
كننـدگان، مالقاتـی بـا محمـد علـی آرشـام )رييـس سـاواک كرمان( 
داشـتم و از وی پرسـيدم آيـا قصد داريـد امور اقتصادی كرمـان را نيز 
در دسـت داشـته باشـيد؟ وی بـا تأييد اين حـرف، گفت: چـرا كه نه؟ 
اگـر مـا ايـن كار را نكنيـم، ديگـر سـرمايه داران كـه بعضاً مـورد قبول 
ما نيسـتند، بـر اقتصاد كرمان مسـلط خواهند شـد )محمـد صنعتی(.  

)8( ـ روزنامه بيداری، يكشنبه 28 آبان 1391، شماره 672.
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اقتصادبهوقت95
 فعـاالن اقتصـادی دربـاره وضعيـت اقتصادی 
ايـران در 6 مـاه دوم سـال پيشـنهادات و پيـش 

بينـی هـای خـود را مطـرح كردند.
در همين راسـتا اسـداهلل عسـگراوالدی رئيس 
اتـاق بازرگانـی ايـران و چيـن در گفـت و گـو 
بـا خبرگـزاری خبرآناليـن پيـش بينـی خـود را 
دربـاره وضعيـت اقتصـاد كشـور در 6 مـاه دوم 
سـال اينگونـه مطـرح كـرد:»در نيمه دوم سـال 
جـاری بـه لحـاظ اقتصـادی مـی تـوان گفت كه 

وضعيـت مناسـب و بهتـری نداريـم.« 
عسـگراوالدی ابراز داشـت:» مملكت در ركود 
اسـت شـايد در 6 ماه اول سـال 1395 با اجرای 
برجـام بتوانيـم وضعيـت را بهبـود دهيـم ولـی 
در حـال حاضـر اگـر دو تحريـم نفـت و بانـك 
برداشـته نشـود وضعيـت اقتصـاد ايران شـرايط 
بهتـری پيـدا نخواهـد يافـت و تحريـم هـا بايـد 

» سبك شـوند. 
پيشـنهاد وی بـه دولـت برای بهبـود وضعيت 
اقتصـادی چنيـن بود:»بايـد وضعيـت انبسـاطی 
خـارج  ركـود  از  بتوانيـم  تـا  آورنـد  وجـود  بـه 
شـويم. در حالـی كـه تـورم پاييـن اسـت ركـود 
ادامه دارد. بايد در زمسـتان انبسـاط در وضعيت 

مالـی ايجـاد كننـد و ركـود را كـم كنيـم.«
همچنيـن احمـد پورفـالح رئيس كميسـيون 
امـور صنايـع اتـاق بازرگانـی نيـز دربـاره پيـش 
بينـی وضعيـت اقتصـادی 6 مـاه دوم سـال بـه 
اتفـاق  هيـچ  گفـت:»  خبرآناليـن  خبرگـزاری 
خاصـی در ايـن 6 مـاه يـا در سـال 1394 نمـی 
افتـد. البتـه عـدم اتفـاق و بدتر نشـدن وضعيت 
اقتصـادی ايـران رويداد بـدی نيسـت و مانند 2 
سـال گذشـته بـا همـان سـرعت سـقوط نمـی 
كنيـم. هميـن موضـوع جـای اميـدواری بـرای 
مـا گذاشـته اسـت. امـا نبايـد انتظـاری داشـته 

باشـيم.«
 وی نيـز بـه اميـد وار بـودن و تحـول پيـدا 
كـردن در بهـار سـال 95 اشـاره كـرد و در ادامه 
نشـده  آزاد  كشـور  راكـد  هـای  گفت:»سـپرده 
اسـت و دولـت بيشـتر بـرای تاميـن يارانـه های 
سـنگين بودجه قرار داده اسـت. سـرمايه گذاری 
خارجـی نيـز تـا زمانـی كـه زيـر سـاخت هـا و 
وضعيـت عـادی نشـود اعتبـار نمی دهنـد و اول 
پـول را مـی گيرنـد سـپس شـروع بـه سـرمايه 
گـزاری مـی كننـد. در حـال حاضـر هميـن كه 
ايـن وضعيـت حفظ شـده بسـيار خوب اسـت.«

پيشـنهاد وی نيـز بـه دولـت چنين بـود:»در 
بـه  مختلـف  ارقـام  و  اعـداد  بخـش خصوصـی 
مسـئوالن ارائـه نكننـد و انتظـار هـای زيـادی 
ايجـاد نكننـد كـه نمـی تواننـد آن هـا را عمـل 
كننـد. ايـن قضيه موجـب ياس و دلسـردی می 
شـود. خوشـنود هسـتيم از ايـن بابت كـه دولت 
بـه بلـوغ فكری رسـيده اسـت و اخيـرا در بخش 
خصوصـی همراهـی های مورد نظر شـده اسـت. 
وعـده هـای غيرعمـل و غيراجـرا و ناشـی از جو 
كمتر شـده اسـت. بنـگاه هـای توليدی دلسـرد 

شـوند.« نمی 
مسـعود خوانسـاری٫ رئيـس اتـاق بازرگانـی 
تهـران در مصاحبـه بـا خبرآناليـن گفـت:»در 6 
مـاه دوم سـال نيـز وضعيـت هميـن طور اسـت 
و تغييـر در مسـير اقتصـادی رخ نمـی دهـد.در 
حـال حاضـر بـزرگ تريـن بحـران، ركود اسـت 
و ماننـد دومينـو افـراد بـه يكديگـر بدهكارنـد و 
بانـك هـا نيـز بدهـكار هسـتند. بايـد صـادرات  
واردات و بودجـه هـا عمرانـی را تغييـر دهيـم.« 
وی بـا اشـاره به مهم بودن سـال 95 و خوش 
بيـن بـودن مـردم به وضعيـت اقتصـادی خطاب 
بـه دولـت گفـت:» دكتـر اصلـی دولـت اسـت. 
راهـكار هـا و ابـزار همـه دسـت دولـت اسـت. 
هرچقـدر افـراد ديگـر پيشـنهاداتی هـم بدهنـد 
ولـی شـاخص های اصلی در دسـت دولت اسـت 

و دولـت بايـد اقـدام كند.«
خوانسـاری در ادامـه گفـت:» دولـت اگـر بـه 
مـردم بـه طـور صريـح مسـائل را توضيـح دهـد 
و  شـوند  مـی  خاطـر  آسـوده  مـردم  مطمئننـا 

مسـائل را راحـت تـر قبـول مـی كننـد.«

بازرگانـی  اتـاق  گـذاری  سـرمايه  كميسـيون  رييـس 
ايـران بـه تشـريح مهمتريـن اهـداف و اولويت هـای ايـن 
كميسـيون پرداخـت و دربـاره مهمتريـن پيـش نياز هـای 
سـرمايه گـذاری خارجـی در كشـور گفت: فضای مناسـب 
سـاخت  زيـر  آزاد،  تجـارت  پاييـن،  تـورم  كار،  و  كسـب 
كافـی، كارگـران آمـوزش پذير، دسترسـی به منابـع مالی، 
مقـررات  گـذاری هوشـمند و توجـه بـه حقـوق مالكيت از 
مهمتريـن پيـش  نياز هـا بـرای سـرمايه  گـذاری خارجـی 

می شـود. محسـوب 
فريـال مسـتوفی درباره اهداف و برنامه  های كميسـيون 
سـرمايه  گـذاری اتـاق بازرگانی ايـران اظهار كـرد: با توجه 
بـه شـرايط جديد كشـور و تحـوالت تكنولوژيكـی، نهادی، 
قانونـی و حقوقـی شـرايط مبـادالت و رقابـت در بازارهای 
جهانـی، بايـد خودمـان را بـا اين تحـوالت همگام سـازيم 
و در ايـن زمينه كميسـيون  هـای تخصصی اتـاق بازرگانی 
بـا بهـره گيـری از ديپلماسـی اقتصـادی مـی  تواننـد نقش 

مهمـی ايفـا كنند.
او بـر اهميـت  و ضـرورت توجـه بـه سـرمايه  گـذاری 
سـرمايه  گـذاری  نتايـج  دربـاره  و  كـرد  تاكيـد  خارجـی 

خارجـی در كشـور گفـت: اثـر مثبـت بـر تـراز تجـاری، 
تسـهيل انتقـال فنـاوری و ايـده هـای جديـد، دسترسـی 
بنـگاه هـای داخلـی بـه مهـارت هـا و مديريتـی مـدرن، 
و  كاالهـا  بـه  دسترسـی  شـغلی،  هـای  فرصـت  افزايـش 
خدمـات بـا كيفيت بـاال، افزايش صادرات، آمـوزش و ... از 

هسـتند. خارجـی  سـرمايه گذاری  نتايـج  جملـه 
مسـتوفی اضافـه كـرد: همچنين فضای مناسـب كسـب 
كافـی،  سـاخت  زيـر  آزاد،  تجـارت  پاييـن،  تـورم  كار،  و 
مالـی،  منابـع  بـه  دسترسـی  پذيـر،  آمـوزش  كارگـران 
مقـررات  گـذاری هوشـمند و حقـوق مالكيـت از مهمترين 
پيـش  نياز هـا برای سـرمايه  گـذاری خارجی محسـوب می  

. ند شو
بازرگانـی  اتـاق  سـرمايه گذاری  كميسـيون  رييـس 
ايـران بـه برخـی از وظايـف و اختيـارات ايـن كميسـيون 
كارا  و  پويـا  ای  سـامانه   ايجـاد  گفـت:  و  كـرد  اشـاره 
جهـت شناسـاندن ظرفيـت  هـای ايـران در جهـت جـذب 
بـه  رسـانی  اطـالع  داخلـی،  و  خارجـی  هـای  سـرمايه 
موقـع فرصت هـای تجـاری و سـرمايه  گـذاری به سـرمايه 
الزامـات  آمـوزش  و  مشـاوره ای  خدمـات  ارائـه  گـذاران، 

حقوقـی تحـوالت قانونـی و آمـوزش اصـول مذاكـره بـه 
بازرگانـان و صاحبـان كسـب و كار ايرانـی در جهت جذب 
سـرمايه  گـذاری خارجـی و داخلـی از كاركرد هـا و وظايف 

می شـود. شـناخته  سـرمايه  گـذاری  كميسـيون 
ايـن فعـال اقتصـادی اظهار كـرد: برگزاری و مشـاركت 
فعـال در سـمينارهای تجاری و اجالس های سـازمان های 
بـه  تجـاری  هـای  فرصـت  معرفـی  هـدف  بـا  تخصصـی 

سـرمايه  گـذاران از طريـق هماهنگـی بخـش بيـن الملـل 
اتـاق بازرگانـی، كمـك به حضـور موثـر اتـاق بازرگانی در 
كانـون هـای گـردش سـرمايه و كشـورهای هـدف، تهيه و 
تنظيـم پروتـكل هـای تجاری با اتـاق های بازرگانی سـاير 
كشـورها در راسـتای تسـهيل جذب سـرمايه های خارجی 
و داخلـی از ديگـر وظايف كميسـيون سـرمايه گذاری اتاق 

بازرگانـی ايران اسـت.

شـركت رنو قصد دارد بخشـی از چند قطعه سـازی 
ايـران را بخـرد و اگـر بـه اين شـركت بفروشـند برنامه 
دارد پـارس خـودرو يـا بخـش شـمالی كارخانـه ايران 
خـودرو در تهـران را خريـداری كند. البته تـا كنون دو 
شـركت ايـران خـودرو و سـايپا حاضر بـه چنين كاری 

نشـده اند .
پيمـان كارگـر، مديـر رنـو در خاورميانـه و ايران در 
گفـت و گـو بـا اقتصـاد نيـوز در پاسـخ بـه اين سـوال 
كـه بحـث خريـد پارس خـودرو چه شـد؟ توضيـح داد 
:مـا حاضـر بوديـم پـارس خـودرو را بـه طـور كامـل 
بخريـم ولـی حاضر به فـروش نيسـتند، تنهـا حاضرند 
20 درصـد سـهام را بفروشـند كـه ايـن بـه درد رنـو 
نمـی خـورد. ما حاضـر هسـتيم كارخانه شـمالی ايران 

خـودرو را هـم بخريـم امـا نمی فروشـند.  
وی افـزود: خودروسـازان ايـران حاضـر بـه فروختن 
كارخانـه و زميـن نيسـتند. آنهـا مـی گوينـد سـرمايه 
 گـذاری الزم را بـرای توليـد محصـوالت جديـد ندارند 
و رنـو حاضـر اسـت در همـكاری مشـترک جداگانـه 
بـا ايـران خـودرو و سـايپا ايـن سـرمايه گـذاری را در 

خطـوط توليـد ايـن شـركت هـا انجـام دهد.
وجـود  بـا  ايـران  شـرايط  در   : داد  ادامـه  كارگـر 
ظرفيـت هـای موجـود سـاخت كارخانـه ای از صفـر 
غلط اسـت. چـون كارخانه هـای موجود تـا دو ميليون 
سـرمايه  اسـت  نيـاز  تنهـا  دارنـد،  ظرفيـت  دسـتگاه 
گـذاری بـرای توليـد خودروهـای جديـد در آن انجـام 
شـود. خودروسـازان ايرانـی از نظـر مالی اوضـاع خوبی 
ندارنـد و نمـی تواننـد ايـن كار را انجـام دهنـد امـا ما 

حاضريـم ايـن سـرمايه را فراهـم كنيـم. 
داريـم محصـوالت  تاكيـد كـرد: قصـد  رنـو  مديـر 
جديـد را در ايـران توليـد كنيـم، بايد ظرفيـت الزم را 
در ايـران خـودرو و سـايپا ايجاد كنيم. مـا می  خواهيم 
بـا ايـن دو شـركت  كار كنيم اما اگـر نخواهند به دنبال 
شـركت هـای ديگـر در ايـران خواهيـم رفت يا سـايت 
توليـدی بـرای توليـد مسـتقيم مـی خريـم يـا بـا يك 
خواهيـم  انجـام  مشـترک  همـكاری  ايرانـی  شـركت 
داد. مـا تـا شـش مـاه ديگـر تصميـم گيـری قطعی را 

كرد. خواهيـم 
وی گفـت : سـرمايه  گـذاری مـا در چنـد بخـش 
خواهـد بـود. مقـدار پولـی را كـه وارد ايران مـی كنيم 
فعـاًل نمـی توانـم بگويـم ولی جهـت  گيری ها بـه اين 
شـكل اسـت كه يك بخـش سـرمايه گذاری مسـتقيم 
صنعتـی اسـت كه در زمينـه توليد موتور اسـت. همان 
طـور كـه گفتم ما مـی خواهيـم موتورهای خـود را به 

طـور مسـتقيم در ايـران توليـد كنيـم چـون بايـد در 
ايـن بخش به داخلی  سـازی بااليی دسـت پيـدا كنيم.

او افـزود: بايـد بتوانيـم نيـاز ايـران را تاميـن كنيـم 
و اگـر توانسـتيم بـه رنـو هـم صـادرات انجـام بدهيم، 
بـرای همين مـی خواهيم كارخانه شـمالی مـگا موتور 
را بخريـم اگـر هـم نفروشـند بـه دنبـال سـايت ديگـر 
توليـدی خواهيـم رفـت. نـوع همـكاری مـا بـا ايـران 
خـودرو و سـايپا تغيير می كنـد. ما دو سـرمايه گذاری 
مشـترک جداگانـه را بـا ايـران خودرو و سـايپا شـكل 
خواهيـم داد، يـك جوينـت ونچر با ايران خـودرو و يك 

جوينـت ونچـر با سـايپا.
وی در پاسـخ بـه ايـن سـوال كـه در ايـن شـرايط 
نقـش رنـو پـارس چگونه خواهد بـود. چون رنـو پارس 
شـركتی بـود كـه از همـكاری مشـترک ايـران خودرو 
سـايپا و رنـو شـكل گرفتـه بـود، گفـت : سـهام ايـران 
خـودرو و سـايپا در رنـو پـارس بـه حـدود 20 درصـد 
كاهـش خواهـد يافـت و رنـو پـارس پايـگاه مهندسـی 

طراحـی و مديريـت رنـو در ايـران خواهـد شـد. 

بـه گـزارش اقتصـاد نيـوز، برنامـه داخلـی سـازی، 
ارتقـای قطعـه سـازان و همكاری با قطعه  سـازان ايران 
و وصـل كـردن اين شـركت ها به شـبكه جهانـی رنو و 
تاميـن بخشـی از نيازهای رنـو از طريق ايـران از ديگر 
كارهـای رنـو پـارس اسـت. ايـن شـركت بايـد از نظـر 
مهندسـی بـه شـدت قـوی شـود مهندسـی و مديريت 
توليـد موتـور و گيربكـس رنـو در ايـران هـم بـر عهده 

رنـو پارس اسـت. 
بخـش طراحـی رنـو هـم در رنـو پـارس فعـال مـی 
 شـود تـا بتوانـد اگـر مثـاًل خواسـت روی پلـت فـورم 
كوئيـد يـك خـودرو سـدان بـرای بـازار ايـران طراحی 
كنـد. بـر اسـاس اعـالم يـك منبـع آگاه شـركت رنـو 
 500 حـدود  در  بـزرگ  طـرح  چنـد  در  دارد  قصـد 
ميليـون يـورو در ايران سـرمايه  گذاری مسـتقيم كند. 
ايـن طـرح هـا شـامل تاسـيس كارخانـه موتور سـازی، 
توسـعه خطـوط اين شـركت در ايـران خودرو و سـايپا 
و احتمـاالً همكاری با يك خودروسـاز جديـد در ايران 

ست. ا

رنـو قصـد دارد كارخانه شـمالی مگا موتـور را بخرد 
تـا در آن عـالوه بـر موتـور تنـدر 90 به سـاخت موتور 
خودروهـای جديـد رنـو در ايـران يعنی كيليـو، كپچر 
و كوئيـد كـه از محصوالت آينده اين شـركت هسـتند، 
بپـردازد. خطـوط توليـد كنونـی كـه در اختيـار رنـو 
اسـت؛ خط شـمالی كارخانـه ايران خـودرو و چند خط 

توليـد در شـركت پـارس  خودرو اسـت. 
ايـن خطـوط، تنـدر 90 را توليـد می كننـد كه قرار 
اسـت بـا توليد رنـو سـاندرو در پـارس خـودرو و تندر 
90 فيـس ليفـت و وانـت تنـدر 90 در ايـران خـودرو 
ظرفيـت ايـن خطـوط توليـد تـا سـال 96 بـه 300 
هـزار دسـتگاه در سـال برسـد. بـا رسـيدن توليـد اين 
خودروهـا بـه عـدد 300 هـزار دسـتگاه، ظرفيـت اين 
خطـوط تكميـل مـی شـود كـه بـرای همين رنـو بايد 
خطـوط جديـدی را در ايـران خودرو و سـايپا توسـعه 

دهد.
هم اكنـون رنـو حاضـر شـده سـرمايه گـذاری الزم 
بـرای توليـد محصـوالت جديـدش در ايران خـودرو را 
كـه رنـو كيليـو و كپچـر و در پـارس خـودرو داسـتر 
جديـد اسـت، بپذيـرد. بـا توليـد ايـن سـه مـدل تيراژ 
توليـد رنـو در ايـران تـا 500 هـزار دسـتگاه افزايـش 

يافت. خواهـد 
امـا گام مهـم رنـو توليد كوئيـد به عنـوان جايگزين 
پرايـد اسـت. هـم اكنـون اين شـركت بـرای توليد اين 
محصـول در حـال مذاكـره بـا سـايپا و ايـران خـودرو 
اسـت و اگـر بـا ايـن دو شـركت بـه توافـق نرسـد يـا 
بـه سـراغ يـك شـريك جديـد در ايـران خواهـد رفت 
يـا خـود اقـدام بـه توليد ايـن خـودرو می كنـد. پيش 
بينـی اوليـه بـرای تيـراژ توليـد ايـن خـودرو كـه بـا 
قيمـت 25 ميليـون تومـان قـرار اسـت عرضـه شـود 
100 هـزار دسـتگاه اسـت كه طـی پنج سـال به 300 
هـزار دسـتگاه خواهـد رسـيد. موتـور اين خـودرو هم 
ماننـد خـودرو ماتيز سـه سـيلندر و دارای حجم 800 
سی سـی يعنـی نصـف خـودرو تنـدر 90 اسـت. ايـن 
موتـور 58 اسـب بخـار قـدرت توليد می  كنـد، كه 50 

اسـب بخـار كمتـر از تندر 90 اسـت.
بـه اشـتباه برخـی در بـازار ايـران گمـان مـی كنند 
ايـن خـودرو در ايـران جايگزيـن تندر 90 خواهد شـد 
امـا كوئيد بـا موتوری با 50 اسـب بخار قـدرت ضعيف 
تـر و يـك سـايز كوچـك تـر بدنـه، رقيب جـدی برای 
جايگزينـی پرايد و تيباسـت. رنو همچنيـن قصد توليد 
رنـو سـيمبل را در بـازه 50 تا 60 ميليـون تومان برای 

بازار ايـران دارد.

رییسکمیسیونسرمایهگذاریاتاقبازرگانیایرانتشریحکرد:

مهمترینپیشنیازهاواولویتهای
سرمایهگذاریخارجیدرکشور

رنو به دنبال خرید شرکت های خودرو ساز ایرانی

خبر

تغییرمعیار
خودروهايلوکس
دربالتکلیفي
حجـم  بـا  خـودرو  واردات 
موتـور بـاالي 2500 سـي سـي 
كه با عنـوان خودروهـاي لوكس 
در ايـران تعريـف مـي  شـوند بـه 
كشـور ممنـوع اسـت، امـا هـر از 

چنـد گاهـي واردات برخـي از اتومبيل هاي گران قيمت به كشـور جنجال سـاز 
مي شـود، رئيـس كل گمرک كـه راه حل اين مشـكل را در تغيير تعريف خودرو 
لوكـس مي دانـد، مي گويد كه هنوز تصميمي براي دسـتورالعمل جديد واردات 
خـودرو گرفته نشـده اسـت. به گـزارش ايسـنا، مسـعود كرباسـيان در آخرين 
اظهـار نظـر خود دربـاره امكان تغيير تعريـف خودرو لوكس طي دسـتورالعمل 
جديـد تصريـح كـرد كـه هنـوز هيـچ تصميمـي از سـوي دولت گرفته نشـده 
اسـت. او بـا اشـاره به اينكه الزم اسـت دولت در اين زمينـه تصميم گيري كند، 
اظهـار كـرد: وزارت صنعـت ، معـدن و تجـارت بايـد دسـتورالعمل جديـد را به 
دولـت ببـرد و دولـت تصميـم بگيرد كـه تعريف خـود را از خودروهـاي لوكس 
تغييـر دهـد. بـا اين حال هنوز هيچ دسـتور جديـدي در اين زمينه بـه ما داده 
نشـده اسـت. كرباسـيان همچنين تصريح كرد: شـرايط اقتصـادي فعلي باعث 

كاهش واردات شـده اسـت. 

کاهشمعامالت
سفتهبازانهدربازار
مسکن

مشـاور وزير راه و شهرسـازي 
تاميـن  و  مديريـت  امـور  در 
مالـي بـا تاكيد بـر اينكـه حجم 
بـازار  در  سـفته بازانه  معامـالت 
اسـت،  يافتـه  كاهـش  مسـكن 

گفـت: از ديـد اقتصـاد ملـي فروكـش شـدن معامـالت سـفته بازي در بـازار 
مسـكن محـرک مثبتـي اسـت. حسـين عبـده  تبريـزي در گفت  وگو بـا ايلنا 
در پاسـخ بـه ايـن سـوال كـه آيـا امـكان ورود بـه دوره رونـق بـدون افزايش 
قيمت هـا وجـود دارد، گفـت: رونـق بـه معنـي ادامـه معامـالت سـفته  بازانه 
نيسـت و اينكـه حجم معامالت سـفته بازانه كاهـش يافته اسـت،  نكته خوبي 
بـراي بـازار مسـكن محسـوب مي  شـود. وي با بيـان اينكه معامـالت مصرفي 
در بـازار در جريـان اسـت، ادامـه داد: افزايـش معامـالت سـفته بازانه را رونق 
نمـي  دانيـم و اينكـه ايـن دسـت از معامـالت كاهـش يافتـه اسـت را نكتـه 
مثبتـي بـراي اقتصـاد كشـورمان می دانيم. مشـاور وزيـر راه و شهرسـازي با 
اشـاره به بازار مسـكن كشـورهاي توسـعه  يافته و اروپايي گفت:  در كشـوري 
ماننـد آلمـان همـواره توليـد مسـكن را 10 درصد باالتـر از ميـزان تقاضا نگه 
مـي  دارنـد و بـه هميـن دليـل سـفته بازي در ايـن بـازار اتفـاق نمـی افتـد.

راهوشهرسازيخودرو
آگهیموضوعماده3قانونوماده13آئیننامهقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتی

واراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
برابـر رای شـماره 139360319012013121 هيـات اول موضـوع قانـون تعييـن تكليـف 
وضعيـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت 
ملـك سـيرجان تصرفـات مالكانـه بالمعـارض متقاضی خانم زهـرا اركيـان فرزند بازعلی به شـماره 
شناسـنامه 497 صـادره از سـيرجان در يـك بـاب خانـه بـه مسـاحت 765/41 مترمربـع پـالک 2 
فرعـی از 2593 اصلـی واقـع در بخش 36 كرمان به آدرس سـيرجان مكی اباد كوچه شـهيد سـاوه 
خريـداری از مالـك رسـمی آقـای بازعلی اركيـان محرز گرديده اسـت. لـذا به منظور اطـالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله15روز آگهی می شـود در صورتی كه اشـخاص نسـبت به صدور سـند 
مالكيـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاريخ انتشـار اولين آگهی به مـدت دو ماه 
اعتـراض خـود را بـه ايـن اداره تسـليم و پـس از اخـذ رسـيد، ظرف مدت يـك ماه از تاريخ تسـليم 
اعتـراض ،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضايـی تقديم نماينـد. بديهی اسـت در صـورت انقضای 

مـدت مذكـور و عـدم وصـول اعتراض طبـق مقررات سـند مالكيـت صادر خواهد شـد.
تاريخ انتشار نوبت اول:94/06/24
تاريخ انتشار نوبت دوم:94/07/7

رئيس ثبت اسناد و امالک- عباس ملكی             
م الف 2836       

متنآگهی
در پرونـده كالسـه 940309 شـعبه اول دادگاه كيفـری دو سـيرجان خوانـده آقـای سـيد 
حسـين هاشـمی راد فرزند سـيدجواد به خواسـته مطالبـه وجه چك عهده بانـك صادرات 
بـه شـماره 145/561689 بـه مبلـغ 270000000 ريـال كـه بـه علـت مجهـول المـكان 
بـودن وی ابـالغ احضاريـه ممكن نمی باشـد مسـتندا به مـاده 115 قانون آيين دادرسـی كيفری 
بدينوسـيله مراتـب در يكـی از روزنامـه هـای كثيراالنتشـار يـا محلـی بـرای يك نوبت منتشـر تا 
نامبـرده در جلسـه مورخـه 1394/8/10 سـاعت 10:00 حاضـر و در صـورت عـدم حضـور دادگاه 

اظهارنظـر خواهـد نمود. 
مدير دفتر دادگاه كيفری شعبه اول دادگاه كيفری دو دادگستری شهرستان سيرجان- حسين 
صفی جهانشاهی

م الف 1854   

آگهیفقدانسندمالکیت
آقـای اكبـر محمـدی فرزنـد احمـد مالك ششـدانگ پـالک فرعـی 728 از 2787 اصلی 
بخـش 3 كرمـان كـه سـند مالكيـت آن بشـرح ثبـت شـماره 10065 صفحـه 49 دفتر 
76 صـادر و تسـليم گرديـد ضمـن تسـليم دو برگ استشـهاد محلـی تصديق امضا شـده مدعی 
اسـت سـند مالكيـت پـالک مزبـور بعلـت سـرقت مفقـود و درخواسـت سـند مالكيـت المثنـی 
نمـوده لـذا باسـتناد اصـالح تبصره يـك اصالحی مـاده 120 آئين نامـه قانون ثبـت مراتب يك 
نوبـت در تاريـخ منـدرج در ذيـل آگهی می شـود تـا چنانچه كسـی مدعی انجام معامله نسـبت 
بـه ملـك فـوق الذكـر بـا وجود سـند مالكيـت نزد خـود می باشـد ظـرف مـدت ده روز پس از 
انتشـار آگهـی بـه اداره ثبـت شهرسـتان كرمـان مراجعـه و اعتـراض خـود را ضمـن ارائـه اصل 
سـند مالكيـت يـا سـند معامله تسـليم نماينـد واال پـس از مدت مذكور نسـبت به صدور سـند 

مالكيـت المثنـی اقدام خواهد شـد.
تاريخ انتشار: 94/7/7

كفيل ثبت شهرستان كرمان- امين رضا قوام 
م الف 2528          

آگهیحصروراثت
آقای محمدعلی جعفری فرزند حسـين دارای شناسـنامه شـماره 20 بشـرح دادخواسـت 
شـماره فـوق مورخـه 1394/6/23 توضيـح داده شـادروان صغـری نخعـی فـوزی فرزنـد 
محمد بشناسـنامه شـماره 14 در تاريخ 1394/6/16 در شـهر كرمان فوت شـده و وراثت 
منحصـر الفـوت وی عبارتند از: 1- محمدعلی جعفری فوزی به شـماره شناسـنامه 20 سـال تولد 
1349 فرزنـد متوفـی 2- بتـول جعفری فوزی به شـماره شناسـنامه 33 سـال تولـد 1344 فرزند 

متوفـی 3- سـلطان جعفـری فوزی به شـماره شناسـنامه 15 سـال تولد 1336 فرزنـد متوفی.
لـذا مراتـب يـك نوبـت در روزنامـه هـای كثيراالنتشـار محلـی آگهـی مـی شـود چنانچه كسـی 
اعتـراض دارد يـا وصيـت نامه ای از متوفی نزد اشـخاصی باشـد ظرف مدت يك ماه از نشـر آگهی 
بـه شـورای حـل اختـالف تقديـم نمايـد واال گواهـی صادر خواهد شـد و هـر وصيت نامـه ای جز 

رسـمی و سـری كـه بعـد از اين موعـد ابراز شـود از درجه اعتبار سـاقط اسـت. 
متصدی امور دفتری شورای حل اختالف شماره 4- كارگر 
م الف 229
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تامینامنیتخطوطریليکشور
بانگاهامنیتيوهوشمندانه

 بـه گـزارش پايـگاه خبـري پليـس، سـردار »محمـد 
شـرفي« در نشسـت تخصصـي معاونـان و روسـاي پليـس 
راه آهـن كشـور ضمن تسـليت به مناسـبت حادثـه غمبار 
» منـا » و ابـراز همـدردي بـا حادثـه ديـدگان و خانـواده 
هـاي درگذشـتگان گفـت : حادثه منـا نتيجه بـي كفايتي 

و سـوء تدبيـر و مديريـت مقامـات آل سـعود بود.
رئيـس پليـس پيشـگيري ناجـا ضمـن گرامـي داشـت 
 ، هـا  مـردي  دالور  آوري  يـاد  و   مقـدس  دفـاع  هفتـه 
شـجاعت و ايثـار رزمنـدگان هشـت سـال دفـاع مقـدس، 
افـزود: امـروز در نيـروي انتظامـي تـالش بـر ايـن اسـت 
كـه ادامـه دهنـدگان واقعي راه شـهدا و رزمندگان هشـت 

سـال دفـاع مقـدس باشـيم.
وی در ادامـه در خصـوص اقدامـات پليـس راه آهـن ، 
عملكـرد فرماندهـي ايـن پليـس را مثبـت ارزيابـي كرد و 
گفـت: خوشـبختانه بر اسـاس ارزيابي هاي صـورت گرفته 
پليـس راه آهـن در كسـب امتيـازات، جـزء برتريـن هـا 

ست. ا
شـرفی در ادامـه خطاب بـه فرماندهان پليـس راه آهن 
ضمـن تاكيـد بـر كسـب مهـارت و دانـش، افـزود: البتـه 
توجـه بـه روابـط انسـاني و اخالقـي بسـيار حائـز اهميت 
اسـت و اگـر بـر انسـانيت توجهي نشـود، توفيقـي حاصل 

است. نشـده 
وي با اشـاره بـه اينكه رويكرد پليس در درون سـازمان 
رويكـرد » انسـان محوري » و در برون سـازمان » اجتماع 
محـور » اسـت، بيـان كرد: تكريـم ارباب رجـوع در نيروي 

انتظامـي همواره  مورد توجه اسـت.
شـرفي پوشـيدن لبـاس مقـدس رزم و نظـام بـا نيـت 
الهـي و خدمـت بـه خلـق را مصـداق بـارز جهـاد دانسـت 
: يكـي از ويژگـي هـاي مديـران در حاكميـت  افـزود  و 
اسـالمي ضمـن اجـراي قانـون، اتخـاذ تدابيـر بـر اسـاس 

اصـول انسـاني و فرمايشـات الهـي اسـت.
رئيـس پليـس پيشـگيري بـا بيـان اينكـه مديـران و 
كارمنـدان در انجـام ماموريـت هـا بايـد بـر اسـاس نيـت 
الهـي و توجـه بـه توصيه هـا ي معمـار كبير انقـالب امام 
خمينـي )ره ( و منويـات مقـام معظم رهبري در راسـتاي 
حفـظ و صيانـت از نظـام مقـدس حركـت كننـد، گفـت 
: تعميـق باورهـاي دينـي كاركنـان يكـي از رويكردهـاي 

پليـس پيشـگيري اسـت.
اين مقام مسـئول حفاظت و صيانت از اسـرار سـازماني 
نشـان كـرد: دشـمن  داد وخاطـر  قـرار  تاكيـد  مـورد  را 
درصـدد نفـوذ و ضربـه زدن بـه نظـام اسـت، كـه بايـد به 

جد هوشـيار باشـيم.
سـردار شـرفي بـا بيـان اينكـه يكـي از موضوعاتـي كه 
مـورد انتظـار اسـت توجـه بـه آمـوزش و توانمنـد سـازي 
در  داريـم  وظيفـه   : كـرد  اضافـه  اسـت،  انسـاني  منابـع 
جهـت آمـوزش و ارتقـاء مهـارت هـاي شـغلي كاركنـان 
تـالش كنيـم. وي ادامه داد: توجه به سـالمت و بهداشـت 
كاركنـان بـا اسـتفاده از ظرفيـت هـاي درون سـازماني و 

بـرون سـازماني نيـز يـك اولويـت اسـت.
رئيـس پليـس پيشـگيري بـا اشـاره بـر لـزوم حفـظ و 
تقويـت تـوان رزم ، مهـارت هـاي علمي و عملـي كاركنان 
پليـس پيشـگيري ، گفت : يكي از اهداف تشـكيل قرارگاه 
جهـادي تربيـت و آمـوزش در راسـتاي تقويـت مهـارت 

هـاي علمـي و عملـي كاركنـان پليش پيشـگيري اسـت.
ايـن مقـام مسـئول در ادامه بـا تاكيد بر انجـام وظايف 
قانونـي، از پليـس راه آهـن بـه عنـوان يـك رده فعـال و 

پويـا يـاد كرد.
سـردار شـرفي بـا اشـاره بـه اينكـه ميـزان كشـفيات 
خـودرو هـاي مسـروقه و تحـت تعقيـب توسـط پليس راه 
آهـن قابـل توجـه بوده اسـت، خاطر نشـان كرد: بـا توجه 
بـه شـبكه گسـترده ريلي توجـه و تامين حـوزه امنيت در 

محـور ريلـي كشـور يـك ضـرورت كليدي اسـت.
در  وقـوع جـرم  بسـتر هـاي  داد: هرچنـد  ادامـه  وي 
امنيـت  تاميـن  امـا  اسـت  فراهـم  آهـن  راه  مسـيرهاي 
مطلـوب در  خطـوط ريلـي از اقدامـات شايسـته پليـس 

راه آهـن اسـت .
رئيـس پليـس پيشـگيري ناجـا، تاكيـد كـرد: بـا توجه 
بـه شـرايط منطقـه، تامين امنيـت محورهاي ريلي كشـور 
بـا نـگاه امنيتـي و تمركز بر خطـوط ريلي بويـژه در نقاط 

مـرزي يـك ضرورت انـكار ناپذير اسـت.
ايـن مقـام مسـئول در ادامـه بـا اشـاره بـه تدويـن و 
طراحـي برنامـه هاي پليس پيشـگيري به مناسـبت هفته 
ناجـا، خاطر نشـان كرد: برنامـه هاي متنوعي بـا همكاري 
زيـر مجموعـه هـاي  پليـس پيشـگيري در گراميداشـت 
هفتـه ناجـا پيش بيني شـده اسـت كه برنامه هـاي پليس 

راه آهـن در خـور توجه اسـت. 

به نقـل از روابـط عمومـی و ارتباطات 
دادگسـتری كل اسـتان كرمـان، رئيـس 
كل دادگسـتری اسـتان كرمان خواسـتار 
بيـن  المللـی  مجامـع  سـريع  واكنـش 

نسـبت به حادثه ی جان سـوز منا شـد و 
تصريـح كـرد: بايد نهـادی در بين مجامع 
اسـالمی شـكل بگيرد تـا به ايـن جنايت 
 هـا رسـيدگی كنـد وعامـالن ايـن وقايع 

تلـخ را بـه محاكمه بكشـاند.
شـورای  جلسـه ی  در  موحـد  يـداهلل 
پيشـگيری از وقـوع جـرم اسـتان كرمان 
اظهـار داشـت: بسـياری از مسـلمانان به 
علـت ضعـف حاكميتـی آل  سـعود جـان 

. ختند با
وی تاكيـد كرد: سـرپنجه  های خونين 
آل  سـعود بـا حمايـت آمريـكا در جنايت  
هـای جهـان اسـالم بـه  ويـژه در سـوريه  
و عـراق ديـده مـی  شـود و افـرادی كـه 
بـه دروغ خـود را خادمـان حرميـن مـی 
 داننـد، مسـلما  ن  كـش هسـتند و نفريـن 
الهـی بـر ايـن اشـخاص بـاد كـه در دين 
اسـالم چنيـن مسـائل و مشـكالتی را به  

وجـود مـی  آورند.

رئيـس كل دادگسـتری اسـتان كرمان 
ابـراز داشـت: جهان اسـالم نيازمنـد اين 
امـر اسـت كـه مراجـع كيفری را داشـته 
باشـد تـا جنايـت  هـای آل  سـعود بـی 
بايـد  سـعود  آل   رژيـم  و  نباشـد   پاسـخ 
محاكمـه شـود و پاسـخ جنايـت  هايـش 

را بدهـد.
وی در ادامـه ی سـخنان خـود با پاس 
داشـت هفته ی دفاع مقـدس، هم چنين 
يـاد و خاطـره ی رشـادت  هـا، پايمـردی  
هـا و ايثارگـری  های رزمندگان اسـالم  و 
خانـواده ی معظم شـهدا در دفاع مقدس 

را گرامی داشـت.
مقـام ارشـد قـوه ی قضائيه  دراسـتان 
كرمـان عنـوان كـرد: اسـتكبار جهانـی و 

ايـادی  و  منطقـه  ارتجاعـی  كشـورهای 
دسـت  بـه  دسـت  منطقـه  در  اسـتكبار 
هـم دادنـد و صـدام را تحريـك كردنـد 
كـه يـك جانـی بالفطـره بـود و همـه ی 
مسـاعدت  هـا را بـه وی كردنـد تـا بـه 

ايـران هجـوم بيـاورد.
موحـد خاطـر نشـان كـرد: با حـول و 
قـوه ی الهی، رهبـری امـام خمينی )ره( 
و تـالش ملـت عزيـز ايـران ايـن توطئـه 
خنثـی شـد و سـرافرازی و عـزت بـرای 

ملـت ايـران باقـی ماند.
رئيـس كل دادگسـتری اسـتان كرمان 
در ادامـه، دفاع مقدس را يـاد آورهمه ی 
رشـادت  هـا و جوانمـردی  هـای شـهدا و 

ايثارگران دانسـت.

واکنشسریعمجامعبینالمللینسبتبهحادثهی
جانسوزمناضرورتدارد

خبر

معاون دانشگاه علوم پزشكی کرمان خبر داد

سایه ی شوم خیانت در 90 درصد از طالق ها
مریمسعیدی

بـا نگاهـی گـذرا بـه مراجعاتـی كـه بـه دادگاه هـا و دفاتـر 
وكالـت مـی شـود، مـی تـوان شـاهد آمـار چشـم گيـر طالق 
بـود. معضلـی كـه بـه دليـل شـيوع وعواقـب ناخوشـايند آن 
علـی الخصـوص بـرای ثمره)هـا(ی ايـن زندگـی فروپاشـيده، 
بايـد بيـش از پيـش مـورد توجه قرار گيـرد. با توجه بـه آموزه 
هـای دينـی مـا علـی رغم ايـن كه طـالق نهی نشـده امـا امر 
خوشـايندی نيسـت. زيـرا اسـالم دينـی اسـت كه به تشـكيل 
خانـواده تاكيـد و بـه عـدم فروپاشـی آن تا حد امـكان توصيه 
كـرده اسـت. همـان طـور كه مـی دانيـم موشـكافی و قضاوت 
درمـورد روابـط زوجيـن بـه دليـل عـدم حضورمـان در بطـن 
زندگـی آن هـا امـری سـخت و گاهـی غيـر ممكن می باشـد. 
ولـی مـی توان بـا تمركز بيشـتر برای ريشـه يابـی علل طالق 
مبتنـی بـر مطالعات روان شناسـی، جامعه شناسـی و حقوقی 

بـه كليتـی در ايـن بـاره دسـت يافت. 
چنانچـه مـی دانيـم، طـالق علـل متعـددی دارد و يكـی از 
اصلـی تريـن آن هـا، »خيانت« می باشـد و با توجـه به مجازات 
زنـا در قانـون مجـازات ايران، كه مبتنی بر شـرع مقدس اسـالم 
مـی باشـد سنگسـار اسـت. مجازاتی سـخت و زجـرآور كه می 

تـوان قبـح ايـن عمـل را با توجه بـه سـزای آن فهميد.
بنـا بـر گـزارش خبرگـزاری فـارس، معـاون دانشـگاه علـوم 
پزشـكی كرمـان در جلسـه شـورای پيشـگيری از وقـوع جـرم 
اسـتان كرمـان در محـل دادگسـتری كل اظهار داشـت: تبيين 
عوامـل افزايـش طالق در اسـتان كرمـان با همـكاری 30 نفر از 
قضـات، روان شناسـان، جامعه  شناسـان و صاحب  نظـران انجام 

شده اسـت.
نـوذر نخعـی تصريـح كرد: در كشـور مـا تحقيـق دارای ديد 
جامـع بـرای نـگاه بـه طـالق وجـود نـدارد در حالـی كـه برای 
بحـث اعتيـاد 2 هـزار تحقيق چاپ شـده ا سـت و درباره سـبب  
شناسـی اعتيـاد كار كرده انـد، امـا دربـاره طـالق حداكثـر 30 
تـا 40 مـورد تحقيـق داريـم، بنابرايـن در زمينـه علمـی دچـار 

هسـتيم. كمبودهايی 
فرهنگـی،  اجتماعـی،  عوامـل  بـه  را  طـالق  عوامـل  وی 
خانوادگـی و فردی تقسـيم كـرد و عوامل اجتماعـی و فرهنگی 

را موثرتـر دانسـت.

نخعـی كاهش تعهـدات مذهبـی در جامعه، تغييـر ارزش ها 
و نگرش هـا، رفـاه  طلبـی و فردگرايـی، مشـكالت اقتصـادی و 
شـبكه های مجـازی را از عوامـل اجتماعی و فرهنگـی در بحث 

طالق برشـمرد.
معـاون بهداشـتی دانشـگاه علوم پزشـكی كرمان گفـت: در 
بحـث عوامـل مرتبط با خانـواده نيز آموزش و تربيـت خانواده ها 

و همچنيـن دخالـت خانواده ها موثر اسـت.
وی مسـائل جنسـی، سـردی روابـط عاطفـی، بـی  وفايـی 
فـردی  عوامـل  عنـوان  بـه  را  اعتيـاد  و  خيانـت  و  زناشـويی 
طـالق نـام بـرد و تصريـح كرد: بنـا بـه گفتـه وكالی مرتبط با 
پرونده هـای طـالق در 90 درصـد ايـن پرونده هـا مـی  تـوان رد 

پـای خيانـت را مشـاهده كـرد.
       بـه نقـل از خبرگـزاری فـارس از كرمـان، رئيـس كل 
دادگسـتری اسـتان كرمان در اين جلسـه اظهار داشـت: مراكز 

اجبـاری ترک اعتياد يكی از راهكارهايی اسـت كه برای آسـيب  
زدايـی و تـرک اعتياد پيش بينی شـده اسـت.

يـداهلل موحـد تصريح كرد: نيـروی انتظامی افراد معتـاد را از 
سـطح شـهر جمع آوری كـرده و اين افـراد طی 3 و يـا 6 ماه در 
مركـز اجبـاری ترک اعتيـاد نگهداری می  شـوند و تحت درمان 
قـرار مـی  گيرنـد، امـا با اين وجـود بعد از خـروج از مركـز مورد 
حمايـت قـرار نمی  گيرنـد و احتمال برگشـت آنها بـه وضعيت 

گذشـته وجود دارد.
نماينـدگان و مديـران  از  بايـد كميتـه  ای  افـزود:  موحـد 
سـازمان های ذی ربط تشـكيل شـود تا افراد بازپروری شـده را 

زيـر حمايـت معنـوی درمانـی اشـتغال قـرار دهند.
وی عنـوان كـرد: انسـجام مديريتی بحثی جدی اسـت و اگر 
مـی  خواهيـم برنامه موفقـی را دنبال كنيم به اهتمام و انسـجام 
نيـاز اسـت و بايـد همـه امكانـات را بـه كار گيريـم تا بـه هدف 

مورد نظر برسـيم و معاون پيشـگيری از وقوع جرم دادگسـتری 
وظيفـه دارد، انسـجام الزم را بيـن دسـتگاه های ذی ربط ايجاد 

كند و تقسـيم كار صـورت گيرد.
رئيـس كل دادگسـتری تصريح كرد: انتظار دسـتگاه قضايی 
اسـتان كرمـان ايـن اسـت كـه اگـر ضعفـی در مراكـز مشـاوره 
وجـود دارد، بهزيسـتی مديريـت الزم را انجـام دهد و بازسـازی 
مراكـز مشـاوره و يـا راه انـدازی مراكـز توانمند مـورد توجه قرار 

گيرد.
موحـد بـا يـادآوری ايـن موضوع كـه قانـون  گـذار داوری در 
طالق هـای توافقـی را حذف كـرده و به جای آن مراكز مشـاوره 
را قـرار داده اسـت، ابراز داشـت: بی شـترين آمار طـالق  مربوط 
بـه آمـار طالق هـای توافقـی بـوده و نـرخ آن رو بـه افزايـش 
اسـت و مراكـز مشـاوره بايـد نقش خـود را در كاهـش اين نوع 

طالق هـا ايفـا كنند.
وی گفـت: خانم هـا بيشـترين متقاضيـان طـالق هسـتند 
و درصـد بااليـی از درخواسـت ها نيـز مربـوط بـه طالق هـای 
توافقـی اسـت و اگـر 20 طـالق بـه درخواسـت مـرد صـورت 

می گيـرد، 80 مـورد بـه درخواسـت زن اسـت.
فرمانـده ی نيـروی انتظامـی اسـتان كرمـان در جلسـه ی 
مذكـور اظهـار داشـت: دفاتـر ازدواج مكلـف شـوند همـان  طور 
كـه بـرای مـواردی ماننـد اعتيـاد اقـدام بـه دريافـت آزمايـش  
هـای اجبـاری از افـراد متقاضـی ازدواج می  كننـد از متقاضيان 

بخواهنـد، نظـر مشـاوره قبـل از ازدواج را هـم ارائـه دهنـد.
رضـا بنی اسـدی با اشـاره به اينكـه اقدامات خوبی از سـوی 
شـورای پيشـگيری از وقـوع جـرم اسـتان كرمـان در زمينـه 
پيشـگيری از طـالق انجام شـده اسـت، ابـراز داشـت: از اعضای 
ايـن شـورا می خواهـم، نسـخه كاربـردی بـرای پليـس پيچيده 
شـود تـا بدانيم پليـس عالوه بـر اقدامات انتظامـی و امنيتی در 
حـوزه فرهنگی چه كارهايـی می  تواند، انجام دهـد تا تاثيرگذار 
باشـد. همچنيـن محمدعلـی توحيـدی، فرمانـدار كرمـان بـا 
قدردانـی از اقدامـات شـورای پيشـگيری از وقـوع جرم اسـتان 
كرمـان عنـوان كرد: نقـش قوانيـن و حاكميـت در بحث طالق 
و همچنيـن جايـگاه اسـتان كرمـان از حيـث طـالق در سـطح 

كشـور مشـخص شود.

افزایش54درصدی
تلفاتحوادث
ترافیکیاستانکرمان
درمردادماهامسال

مـرداد مـاه سـال 94 در حالـی 
بـه انتهـا رسـيد كـه حـوزه هـای 
بـرون  و محورهـای  درون شـهری 
شهری اسـتان كرمان شاهد افزايش 

چشـمگير تلفـات ناشـی از حـوادث رانندگی نسـبت به مدت مشـابه سـال قبـل بود. 
بـه گـزارش روابـط عمومی كرمـان، مرداد ماه سـال جاری حـوزه های درون شـهری 
و محورهـای بـرون شـهری جنوب و شـمال اسـتان كرمان شـاهد افزايش چشـمگير 
تلفـات ناشـی از حـوادث رانندگی نسـبت به مدت مشـابه سـال قبـل بود. مـرداد ماه 
سـال گذشـته 64 نفر در حوزه های درون شـهری و محور های برون شـهری جنوب 
و شـمال اسـتان كرمان جان خود را بدنبال حوادث ترافيكی از دسـت داده بودند، اين 
در حالـی اسـت كـه در مردادماه سـال جاری اسـتان كرمـان افزايـش 54.7 درصدی 
تلفـات جـاده ای را نسـبت به مدت مشـابه سـال قبل تجربـه كرد و رقم كشـته های 
جـاده ای در ايـن مـاه بـه 99 نفر رسـيد كـه زنگ خطری اسـت برای حـوزه ترافيك 
اسـتان كرمان. شـايان ذكر اسـت از مجموع 99 نفر تلفات جاده ای حوزه درون شـهر 
21 نفـر، حـوزه بـرون شـهر 68 نفـر و حـوزه روسـتايی 10 نفـر را به خـود اختصاص 
دادنـد، از نظـر وضعيـت متوفی در حيـن رانندگی از اين تعداد 32 نفـر راننده، 17 نفر 

عابـر، 48 نفـر سرنشـين و 2 مـورد هم وضعيـت نامعلوم داشـته اند.

قربانیپاتوقافیونی
دوران  از  سـاله   18 بهـزاد   
بدنسـازی  ورزش  بـه  نوجوانـی 
دوسـتان  امـا  بـود  آورده  روی 
نابـاب باعث شـدند وی بـه مواد 

مخـدر اعتيـاد پيـدا كنـد.
او  كـرد  سـعی  بهـزاد  پـدر 
ای  نتيجـه   امـا  دهـد  تـرک  را 
نگرفـت. وی3 مـاه پيش دريكی 

از مراكـز تـرک اعتيـاد تحـت درمان قـرار گرفت اما پـس از چنـد روز دوباره 
بـه اعتياد كشـيده شـد و به هميـن دليل با پـدرش اختالف پيدا كـرد. بهزاد 

خانـه را تـرک كـرد و وقتـش را بـا دوسـتان نابـاب خـود مـی  گذرانـد. 
بهـزاد شـب جمعه گذشـته با دوسـتانش ميهمانی سـياه برگزار كـرد و به 
علـت مصـرف بيـش از حد مـواد مخدر دچار آسـيب جدی شـد. دوسـتانش 
بـا تـرس پيكر نيمه جـان وی را به بيمارسـتان امدادی مشـهد رسـاندند. اما 

متاسـفانه او جـان خود را از دسـت داد.
بـا گـزارش بـه پليـس 110، مأمـوران كالنتـری مصالی مشـهد در محل 
حاضـر شـدند و مراتـب را بـه بازپـرس ويـژه قتـل اعـالم كردنـد. به دسـتور 
بازپـرس حسـينی، جسـد بـرای تعيين علت دقيـق مرگ به پزشـكی قانونی 

انتقـال يافت.

مراجعهبیشاز10
هزارمصدومنزاعبه
پزشکيقانونيهای
استانکرمان

در پنج ماهه سـپری شـده 
و  هـزار   10 جـاري  سـال  از 
380 مصـدوم نـزاع بـه مراكز 
پزشـكي قانوني استان كرمان 

مراجعـه كـرده انـد؛ ايـن رقـم در مقايسـه بـا مـدت مشـابه سـال قبل 
كـه آمـار مراجعيـن 11 هـزار و 702 نفـر بـود 11 درصد كاهـش يافته 

ست. ا
بـه گـزارش روابط عمومـي اداره كل پزشـكي قانوني اسـتان كرمان، 
در پنـج ماهـه نخسـت سـال جـاري از كل مراجعيـن نـزاع بـه مراكـز 
پزشـكی قانونـی 3 هـزار و 545 نفر زن و 6 هـزار و 835 نفر مرد بودند.
در ايـن مـدت شهرسـتان هـای كرمـان بـا 3 هـزار و 774 نفـر، 
سـيرجان بـا هـزار و 258 نفـر، رفسـنجان بـا 969 نفـر، و جيرفـت بـا 
929 نفـر بيشـترين و شهرسـتان هـای راور بـا 45 نفـر، انار بـا 55 نفر 
و ارزوئيـه و شـاهماران بـا 64 نفـر، كمتريـن آمـار مراجعيـن نـزاع را 

داشـته اند.

آغازپنجمین
اجالسفرماندهان
مرزبانيایرانو
عراقدرمهران
پايـه  بلنـد  هيئـت  ورود  بـا 
جمهوري عراق به خاک كشـورمان 
فرماندهـان  اجـالس  پنجميـن 
ايـران و عـراق در شـهر  مرزبانـي 

مـرزي مهـران آغـاز به كار كـرد. به گـزارش پايگاه خبـري پليس، هيئـت بلند پايه 
مرزبانـي عراق سرلشـكر«عبدالكريم مصطفـي« فرمانده مرزباني، رئيـس پايانه هاي 
مـرزي و سـركالنتران مـرزي عراق صبح امروز با اسـتقبال رسـمي فرمانـده مرزباني 
كشـور، فرمانـدار مهـران و فرماندهـان مرزباني اسـتان هاي هـم مرز با عـراق از مرز 
»مهـران« وارد كشـورمان شـدند. تعدادي از كـودكان مرزيار كشـورمان در بدو ورود 
فرمانـده مرزبانـي عـراق با اهـداء گل، از وي و هيئت همراه اسـتقبال كردند. فرمانده 
مرزبانـي عـراق در ادامـه به همراه فرمانده مرزباني كشـورمان ضمن بازديـد از پايانه 
مـرزي مهـران در جريـان اقدامـات انجـام گرفتـه توسـط جمهـوري اسـالمي ايران 
جهـت تسـهيل تـردد زائران عتبات عاليات قـرار گرفت. با حضور هيئـت مرزباني دو 
كشـور در سـالن ديدارهـاي ديپلماتيك فرمانداري مهران پنجميـن اجالس مرزباني 
دو كشـور آغـاز و فرماندهـان مرزبانـي ايـران و عـراق بحـث و تبـادل نظـر پيرامون 

تسـهيل تـردد زائـران اربعيـن و امنيـت مرزها آغـاز كردند.

موادمخدرحوادث اجالسپزشکقانونی

جـرم  وقـوع  از  پيشـگيری  و  اجتماعـی  معـاون 
 9 كاهـش  شـاهد  گفـت:  كرمـان  اسـتان  دادگسـتری 
درصـدی ورود پرونده هـای طـالق به دادگسـتری اسـتان 
كرمان نسـبت به سـال گذشـته هسـتيم و در شهرسـتان 
كرمـان هم شـاهد 17 درصـد كاهـش ورودی پرونده های 

طـالق بـه دادگسـتری هسـتيم.
شـورای  جلسـه  در  امـروز  صبـح  خالقـی  حميـد 
پيشـگيری از وقـوع جـرم اسـتان در محـل دادگسـتری 
كل اظهـار داشـت: بيشـترين افزايـش ورودی پرونده های 
طـالق مربـوط به شهرسـتان ريـگان با 54 درصد رشـد و 

شـهربابك بـا 34 درصـد رشـد اسـت.

پنـج ماهـه  اينكـه وضعيـت طـالق در  بيـان  بـا  وی 
ورودی  شـامل  منظـر  دو  از  را  جـاری  سـال  نخسـت 
پرونده هـا بـه دادگسـتری و آمـار ثبـت اسـناد بررسـی 
كرده ايم.افـزود: آمـار ازدواج و طـالق در اسـتان كرمـان 
طـی 5 ماهـه نخسـت سـالجاری نسـبت به مدت مشـابه 

افزايـش را نشـان می دهـد. سـال گذشـته 7 درصـد 
معاون اجتماعی و پيشـگيری از وقوع جرم دادگسـتری 
اسـتان كرمـان همچنيـن از كاهش 33 درصـدی ورودی 
و  انـار  شهرسـتان  دادگسـتری  بـه  طـالق  پرونده هـای 
كاهـش 25 درصـدی ايـن پرونده هـا به دادگسـتری زرند 
خبـر داد و خاطرنشـان كـرد: در شهرسـتان كرمـان هـم 

شـاهد 17 درصـد كاهـش ورودی پرونده هـای طـالق به 
هستيم. دادگسـتری 

خالقـی در ادامـه سـخنان خـود با اشـاره به آمـار ثبت 
اسـناد دربـاره طالق و ازدواج در پنج ماهه نخسـت سـال 
جـاری در مقايسـه با مدت مشـابه سـال گذشـته تصريح 
كـرد: بـر اسـاس ايـن آمـار ازدواج و طـالق هفـت درصد 

افزايش داشـته اسـت.
ايـن مقـام قضائـی  يـادآور شـد: بيشـترين افزايـش 
طالق هـای ثبـت شـده مربوط به شهرسـتان بافـت با 69 
درصـد رشـد و كمتريـن ايـن آمـار هـم بـه ماهـان با 30 

درصـد كاهـش اختصـاص دارد.

کاهشورودیپروندههایطالقبهدادگستریاستانکرمان
دادگستری
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تيـم هـای كرمانـی در هفتـه هشـتم ليـگ دسـته اول 
چنـدان موفـق حاضـر نشـدند. مـس كرمـان مقابل پارسـه 
متوقـف شـد. گل گهـر سـيرجان در خانـه از تيـم خونـه به 
خونه شكسـت خـورد. مس رفسـنجان امـا با پيـروزی برابر 

تيـم قدرتمنـد پيـكان، اوليـن بـرد خـود را بدسـت آورد.
پارسه 1      مس کرمان 1 

گل هـا : سـجاد عاشـوری )33( بـرای پارسـه - ميـالد 
پورصـف شـكن )9( بـرای مـس

بازيكن سـابق پارسـه خيلی زود دروازه اين تيم را گشـود 
تـا بختـك باخت بر سـر پارسـه سـايه بيانـدازد ولی سـجاد 
عاشـوری بـا زدن گل تسـاوی ميزبـان را بـرای كسـب بـرد 
خانگـی اميـدوار كـرد. در نيمـه دوم مـس بـه دليـل اخراج 
علـی يونسـی 10 نفـره شـد ولی بـا اينحال پارسـه كـه اين 
روزهـا زور بـردن نـدارد نتوانسـت برابـر تيـم 10 نفـره مس 
اوليـن بـرد فصـل را كسـب كند. پارسـه بـا اين تسـاوی در 
قعـر جدول ماندگار شـد و مس هم جای خود را به ماشـين 

داد. سازی 

گل گهرصفر         خونه به خونه 1 
گل : عليرضا عظيمی )81(

همانطور كه پيش بينی می شـد شاگردان اكبر ميثاقيان 
بـا ارايـه بازی قـزص و محكم و با اسـتفاده از فرصت های به 
دسـت آمده موفق شـد با شكسـت دادن گل گهر سه امتياز 
شـيرين به حسـاب خـود واريز كرده و بـا 14 امتياز به جمع 
مدعيـان اضافه شـود.گل گهـر به با اينكه در خانـه بازی می 
كرد ولی بااينحال نمايش قابل قبولی نداشـت و نتوانسـت از 

مزيـت ميزبانی بهره برده و امتيازی كسـی كند.
مس رفسنجان 2             پیكان 1 

گل هـا : حميـد نعمتـی )2( و بهرام رشـيد فرخـی )26( 
بـرای مـس - ميالد سـليمان فـالح )85( بـرای پيكان

اوليـن بـرد خـود را برابـر پيكان كـه تاكنون شكسـتی 
نداشـت بـه دسـت آورد تـا بـه لطـف ايـن بـرد از بحـران 
خـارج و تـا حـدودی كمی از حجـم انتقادهايی كـه از آنها 
می شـد كاسـته شود. مسـی ها كه برای كسـی اولين برد 
فصـل عجله داشـتند در همـان آغاز بـازی و در دقيقه دوم 

توسـط حميـد نعمتی كـه هفته قبـل و در ديـدار با خونه 
بـه خونـه يك ضزبـه پنالتـی را از دسـت داده بـود دروازه 
پيـكان را گشـودند تـا مقدمـات اولين شكسـت پيـكان را 
ترسـيم كنـد و در ادامـه بهـرام رشـيد فرخـی دومين گل 
مسـی هـا را هـم بـه ثمر رسـاند تـا پيكانـی ها نيمـه اول 

را بـا شكسـت 0-2 بـه رختكن برونـد. در نيمـه دوم مس 
با نمايشـی هوشـمندانه و برای حفظ نتيجه بـازی را ادامه 
دادنـد و پيكانـی هـا فقـط يكبـار توانسـتند دروازه آنها را 
بـاز كننـد و در خاتمـه اوليـن بـرد مـس و اولين شكسـت 

پيـكان رقـم خورد.

روزنهچندانخوبکرمانیها

4امتیازازسهبازی

مس

ورزش

اسکوربورد

محمدجعفـر حسـنی دروازه بـان اسـبق تيـم هـای مـس 
كرمـان و مـس سرچشـمه بعـد از سـالها حضـور در مسـتطيل 
سـبز بـه عنـوان بازيكـن و  مربـی ايـن روزها خانه نشـين شـده 
و بـا بيمـاری دسـت و پنجـه نـرم مـی كنـد! حسـنی كـه قـرار 
بـود روزی جانشـين احمدرضـا عابـدازاده در تيم ملی شـود اين 
روزهـا بيش از هـر زمانی نيازمند حمايت دوسـتان و اطرافيانش 
اسـت. وی سـه سـال قبل و چند سـاعت قبل از برگـزاری ديدار 
تيـم هـای مـس سرچشـمه و پارسـه تهـران در رقابتهـای ليگ 
دسـته اول فوتبال كشور در مسـير سرچشمه به رفسنجان دچار 
سـانحه رانندگـی شـد و همسـر خـود را در اين حادثه از دسـت 
داد. شـوک ناشـی از ايـن اتفـاق وی را دچـار مشـكالت عصبـی 
و روحـی و روانـی شـديدی كـرد تـا جايـی كـه ايـن روزهـا چه 
از لحـاظ كالمـی و چـه از لحـاظ جسـمانی ناتـوان گشـته و در 
بسـتر بيمـاری بـه سـر می برد.حسـنی چـه بـه عنـوان بازيكن 
و چـه بـه عنـوان مربـی سـابقه كار در كنـار افرادی چـون اصغر 
شـرفی، احمد سـنجری، داود مهابادی،بيژن ذوالفقارنسـب،اصغر 
كرم الهی،حسـن هوری،علی سـامره، علی عليزاده، فرزاد حسـين 
خانـی، عباس محمـدی، نادرفتح الهی،علی سـليمی، محمدرضا 
خزايـی ، كـوروش ملكی،پيمان شـاملو، روزبه سـينكی و ... را در 
كارنامه دارد. اميد اسـت مسـئولين ورزش كشـور ، استان كرمان 
و شـركت ملـی صنايع مس ايـران حمايـت الزم را از اين بازيكن 
و مربـی بـا اخالق سـالهای نه چنـدان دور فوتبال ايـران به عمل 

آورنـد و وی دوبـاره بـه آغـوش زندگـی و فرزندانـش بازگردد.
نگاهت بوی تنهایی می دهد رفیق!  شرمنده ایم

روزهـای متمـادی را بـا تـالش و پشـتكار فـراوان بـه شـب 
رسـاند، تمريـن، تمريـن و تمريـن! هدف بزرگی در سـر داشـت، 
پسـرک خـوش اسـتيل رفسـنجانی آرزوهـای بزرگ در سـر می 
پرورانـد، آرزوهايـی از جنس تمـام خاطرات خـوش كودكی، كم 
كـم در مسـير دلـش به راه افتـاد و بعد از مدتی كوتـاه خود را در 
جمـع جوانـان عالقمنـد به دنيای مسـتطيل سـبز ديـد ، خيلی 
زود و بـا اينكـه از سـن كمـی برخـوردار بـود بـه جمـع نارنجـی 
هـای ديـار كريمـان پيوسـت و پيراهن مطـرح ترين تيم اسـتان 
كرمـان را بـر تـن كرد،بـازی هـای درخشـان در كنـار افـرادی 
چـون علی سـامره، فرزاد حسـين خانـی، علی عليـزاده، محمود 
بحرينـی، عبـاس محمدی و ... نام او را بر سـر زبانهـا انداخت، اما 
كسـی بـاور نمـی كرد طلـوع اقبـال پسـرک خنـده رو و تنومند 

رفسـنجانی از همـان روز اول بـا بد شانسـی همراه باشـد.
دكتـر ذوالفقـار نسـب سـرمربی وقـت مسـی های كرمـان و 
اسـبق تيـم ملی او را جانشـين احمدرضـا عابـدزاده در تيم ملی 
ايـران مـی خوانـد! با دو متر قد و 18 سـال سـن چـه آرزوها كه 
در سـر نداشـت! روزگار از همـان ابتدا با او مهربـان و همراه نبود! 
مصدوميـت خيلـی زود گريبانـش را گرفـت و بعد از چند سـال 
بـازی كـردن بـرای مسـی هـای فوتبـال ايران، دسـتكش هـا را 
آويـزان كـرد و فوتبـال را كنار گذاشـت، اما زود بـود، او آرزوهای 
بزرگی در سـر داشـت، با همان لبخند هميشـگی اش همه چيز 
را دسـت تقديـر دانسـت و بـه جرگـه مربيـان پيوسـت، دلم می 
گيـرد وقتـی بـه يـاد مـی اورم كـه مسـير خطرناک رفسـنجان 
بـه سرچشـمه را روزی چندبـار مـی رفتـی و برمی گشـتی! دلم 
مـی گيـرد بـا چه مشـقتی خـود را به سـر تمرين می رسـاندی! 
كسـوت مربيگـری بـرای تـو زود بـود، تـو هنـوز خيلـی جـوان 
بودی،امـا خوشـحال بـودی، خوشـحال از اينكـه از روز اول بـا 

تيمـت همـراه بـودی، با كمـك دوسـتانت تيم مس سرچشـمه 
را از ليـگ شهرسـتان رفسـنجان همراهـی نمـودی و لبخندی و 
پايكوبـی كـه در ورزشـگاه متقی سـاری و در آن هوای به شـدت 
بارانـی از تـو بـه يـادم دارم را مگـر مـی شـود فراموش كـرد، آن 
روز كـه نتيجـه زحماتت ثمـر داد و مس سرچشـمه ليگ برتری 
شـد، به گفته خودت شـيرين تريـن خاطره ورزشـی ات بود، بله 
صعـود همـون مسـی كـه كلی برايـش حـرص و جوش خـورده 
بـودی، چـه فينالـی بـود آن روز ، يـادم نمـی رود كه از اسـترس 
بـازی بـه جـای آب، روغـن زيتون مخصوص اسـتوک بچـه ها را 
سـر كشـيدی، يـادم نمی رود هنـگام ضربه پنالتی سـعيد بابايی 
نفسـت باال نميومد، راسـتس سـعيد بابايی كجاسـت؟ اصغر كرم 
الهی كجاسـت؟ اسـحاق سبحانی كجاسـت؟ علی سليمی را می 
دانـم كجاسـت، دروازه بانـت كـه پـرورش دادی ايـن روزهـا در 

فوتبـال ايـران آقايی می كند!دروازه بان فوالد خوزسـتان اسـت، 
مـی دانـم خيلـی خوشـحالی! خيلـی زيـاد، مگه ميشـه دسـت 
پـرورده هـای تـو سـری در سـرها در نياورنـد! يـادش بخيـر چه 
روزهايـی بـود! آمـدی به ليـگ برتر اما يـك عده می خواسـتند 
شـيرينی صعـود را بـه كامتان تلخ كننـد، ولی با وجـود امثال تو 
دل همـه قـرص بـود! حتـی آقای سـنجری سـرمربی تيم،جعفر 

جعفـر زدنـش را يادته؟
يـادت هسـت چـه كارهـا كه بـرای ماندن تيـم انجـام ندادی 
و آخـر تيمتـان راهـی ليـگ برتر شـد و اجـازه فروشـش را مثل 
تمامـی همشـهريانت نـدادی! رفتيـد ليـگ برتـر! كـه ای كاش 
نرفتـه بوديـد! مـی دانـم اسـم ليـگ برتر كه مـی آيـد دلت می 
گيـرد! دلـت مـی لـرزد! از همان ليـگ برتر بی مهريهـا در حقت 
آغـاز شـد! كنـارت گذاشـتند! به هميـن راحتی!گفتنـد مدركت 

كافی نيسـت! گفتند جوان هسـتی! گفتند تجربه نداری! گفتند 
نمـی توانـی بـا حسـن هـوری كار كنـی! امـا تـو مثـل هميشـه 
لبخنـد زدی! بعـد از آن كمـی از مسـتطيل سـبز فاصله گرفتی 
و تمـام وقتت شـد باشـگاه! آچار فرانسـه ای بودی بـرای خودت! 
ايـن را مـن نمـی گويـم! همـه مـی گفتند! يـادش بخيـر! يادت 
هسـت چـه باليی بر سـر تيم در پايـان فصل آمد؟ تيـم چه زود 
سـقوط كرد! شـايد تيـم تاوان شكسـتن دلـت را داد! يعنی واقعا 
بـرای ليـگ برتـر  فقـط تـو زيادی بـودی! راسـتی يادت هسـت 
كـه جـای تو يـك غيرايرانـی آوردنـد كـه هنـوز دارد در فوتبال 
ايـران مانـور ميدهـد! دلـم ميگيـرد اگر بگويـم در فوتبـال مس 
هنـوز آن آقـا حضـور دارد! ای روزگار! بعـد از سـقوط هـم از تـو 
سـراغی نگرفتند! پسـر تو چه صبری داری آخر! در ليگ دسـته 
اول اينبـار ديگـر تـو نبـودی! مثل اينكه قـرار بود از اول نباشـی! 
امـا كمـاكان آچـار فرانسـه باشـگاه بـودی و اگر تو نبـودی همه 
چيـز لنـگ بـود! از سـالن بدنسـازی و اسـتخر گرفته تـا اتوبوس 
و شـام بچـه هـا! لعنـت به آن روزهـا! روز بـازی با پارسـه را نمی 
تـوان فرامـوش كرد! حتی پارسـه ايـی ها هـم آن روز را فراموش 
نكـرده انـد. چند سـاعت قبـل از بازی مثل هميشـه بـرای انجام 
يـك سـری از كارها به رفسـنجان رفتی، رفتی كـه زود برگردی! 
تـو بايد هنگام سـوت بـاز ی كنار زميـن باشـی! هماهنگی های 
بـازی بـر عهده تو بود! هميشـه يك سـاعت قبل از مسـابقه آنجا 
بودی! خبر رسـيد، تو با همسـرت يه سـمت رفسـنجان رفتی و 
تنهـا روانه بيمارسـتان شـدی! و هيـچ وقت ديگر به كنـار زمين 
برنگشـتی و  همسـرت از دسـتت رفت، به هميـن راحتی! رفيق 
جـان تيـم را فروختند! نكند باز طرف حسابشـان دل تو بود! بگو 
به من! غم از دسـت دادن همسـرت و ديدن فرزندان خردسـالت 
كـه طاقـت دوری مادرشـان را نداشـتند چـه زود زميـن گيـرت 
كـرد! چـه زود زمينـت زد! شـك ندارم كـه فقط اينها نبـود! آخر 
مگـر تـو بـا آن همـه قوت قلـب و آن هيـكل تنومنـد! و آن اراده 
ی آهنيـن! بـاورم نمـی شـود! مگـر مـی شـود؟ نه محال اسـت 
فقـط آنهـا زميـن گيـرت كرده باشـد! مگـر می شـود بـاور كرد 
تـو سـكته كـرده باشـی! آخـر مگر تـو چند سـال داشـتی! دلت 

گرفته اسـت مـی دانم!
 ايـن روزهـا هـم كه بـر تخت و گوشـه خانـه كز كـرده ای و 
حرفـی نمـی توانـی بزنی مـن از دلت خبـر دارم، دلـت از آنهايی 
گرفتـه اسـت كـه دستشـان را گرفتـی و دسـتت را رهـا كردند! 
دلـت از آنهايـی گرفتـه اسـت كـه بعـد از تـو وارد مجموعه مس 
سرچشـمه شـدند و ايـن روزهـا كارمنـد شـده انـد و تـو امـا ... 
دلـت از آنهايـی گرفتـه اسـت كـه برايشـان بـرادر و پـدر بـودی 
در شـهر غريـب اما آنهـا اين روزها سـراغت را نمـی گيرند! دلت 
از مسـتطيل سـبز، از تـوپ گرفته اسـت! دلت از نـگاه معصومانه 
كودكانـت گرفتـه اسـت! دلـت از همه پر اسـت! خوب مـی دانم! 
بغضت نمی تركد چرا! اشـك در چشـمانت خفه شـده اسـت! اما 
هسـتند كسـانی كـه هنوز برايـت نگراننـد! باور كن، كسـانی كه 
هنـوز بـاور ندارند خم شـدنت را! كسـانی كه قلبشـان برايت می 
تپـد! عـادل سـراغت را گرفته اسـت! غـم را در صدايش شـنيدم! 
هنـوز كـه تورا می بينـم آن لبخندت و آن نگاهـت وجودم را می 
سـوزاند! بلنـد شـو! به خـدا جای تو آنجا نيسـت،ما مـی خواهيم 
بلنـد شـدنت را ببينيـم! سـنگ انـدازی هـا را مـا نمـی توانيـم 
فرامـوش كنيـم اما تـو فراموش خواهی كـرد، دل بزرگـت اين را 
ثابـت كرده اسـت، خوب مـی دانم! محمدجعفـر دلتنگتيم رفيق
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دل نوشته های غریبی

عجبشیرانيداردنوق
وقتـی در كميتـه خاطـرات انقالبيـون و انقـالب مركـز 

كرمان شناسـی بخشـی از مبـارزات مسـلحانه دوران دانشـجويي 
خود را در سـرزمين خوزسـتان انگاه كه جوانی پر شـور و مسـلح!! 
بـود و نحـوه پوشـش و فريـب ماموريـن زبده سـاواک كه توسـط 
افسـران ويـژه اف بـی ای و سـيای امريـكا وظيفـه تاميـن امنيت 
امريكايـي هـای مسـتقر در خوزسـتان و كشـور را بعهده داشـتند 
بـا لحـن ارام ولهجـه شـيرين نوقـی و لبخنـد نـاز هميشـگي اش 
تعريـف كـرد، چريـك پير و دالور انقـالب كه تجربه سـالها مبارزه 
مسـلحانه و زندان و بازجويی و شـكنجه سـتم شـاهی را از حزب 
ملـل اسـالمی تـا پيـروزی انقالب داشـت و به جرأت مـی گويم از 
كم نظيرترين روحانيون روشـنفكر كشـور و جهان اسـالم در همه 
ابعاد اسـت. اقا شـيخ محمـد جواد حجتـی كرمانی!، سـه بارگفت 

احسـنت ، احسـنت، احسنت
تا به حال اين تاكتيك را نشنيده بودم

سردار محمد فالح
شـير دالور دقـوق ابـاد! روسـتايي كه به نام پسـر دايی شـهيدش 
حـاج علـي محمـدي معـروف و بـه بركـت نـام ان عابـد خدايـي 
ميـرود تـا بـه معـروف تريـن نقطـه اسـتان و كشـور بـدل شـود، 
حمـل اسـلحه و مبارزه مسـلحانه بـا سـاواک و مربيـان امريكايی 
انها را از نوجواني در خوزسـتان شـروع و در ديگر اسـتانهاي كشور 

و كرمـان و رفسـنجان ادامـه داد.
بعنوان اولين پاسـداران و رزمندگان مدافع خرمشـهر و خوزسـتان 
بـا كمتريـن امكانـات تسـليحاتی بار ديگر در خوزسـتان حماسـه 

... افريد و 
من بازنشستگي حاج محمد را باور نمی كنم،

شيران نوق هرگز بازنشسته نمی شوند!!
سـردار محمـد فـالح، افتخار نـوق و رفسـنجان، همـرزم دالورانی 

اسـت كـه نامشـان در تاريـخ ايـران جاودانه خواهـد ماند.
سـرداران جوانـی كـه بـا شـليك گلوله هايشـان انجا كـه الزم بود 
مـزدوران شـاه و امريكاييـان حامی شـان را متوجه مـی كردند كه 
كشـتار مـردم بـي دفـاع پيـر و روح اهلل حتـی در زمـان رژيـم تـا 

دنـدان مسـلح نوكـر امريكا بـی جواب نمـي ماند.
صـدای رگبـار مسلسـل هايی كه خـواب از سـر معـدود ژنرالهای 
خـود فروختـه شـاه و ژنرالهای پر سـتاره امريكايی حاميشـان می 

ربود.
عجب شيراني دارد نوق ، وعجب شهيدانی.

پی نوشـت: دقوق اباد روسـتايي اسـت در شـمال نوق كه ما نوقی 
هـا با لهجـه محلی ان را دوغ ابـاد! می گوييم.

دکترمظفراسکندريزاده
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عکس: امین فائضی

به مناسبت گرامیداشت هفته 

دفاع مقدس برای دومین سال 

متوالی 90 نفر از جانبازان به 

قله سه هزار و 750 متری 

رنج شهرستان سپیدان صعود 

کردند.

عکس نوشت
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همایش

دومینهمایشملیاعتدال
دوميـن همايـش ملـی اعتـدال بـا عنـوان »زنـان ، اعتـدال و 
توسـعه« در مهرمـاه سـال جـاری در كرمـان برگزار می شـود. اين 
همايـش بـا مشـاركت معاونـت امور زنـان و خانـواده نهاد رياسـت 
جمهـوری، سـازمان اسـناد و كتابخانه ملـی ايـران و انجمن جامعه 
شناسـی ايـران در اسـتان كرمان بـه صورت همزمان با  10 اسـتان 

ديگـر برگـزار مـی گردد.

تیاطر

شامکوتاهکریسمس
اميـد  كارگـردان: 

ی هـر طا
22 شـهريور تـا 22 
 ،1394 مهرمـاه 
سـاعت  از  هرشـب 

19 :30
احمـدی  خيابـان 
كوچـه ی  غربـی، 
25، پالتـو مـوج نـو

مناسبت

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای به شماره 94/7/26/38
دانشگاهعلومپزشکیکرماندستگاهمناقصهگزار

واگذاری انجام امور پژوهشی و آموزشی طبق جدول فهرست شرح خدمات مندرج در موضوعمناقصه
شرايط اختصاصی

مبلغ: 7/972/438/500 ريال )هفت ميليارد و نهصد و هفتاد و دو ميليون و چهارصد و سی برآورداولیهسالیانه
و هشت هزار و پانصد ريال(

تضمینشرکتدرمناقصه
مبلغ: به عدد 30/500/000 ريال )به حروف: سی ميليون و پانصد هزار ريال(

نوع تضمين شركت در مناقصه: واريز نقدی/ضمانتنامه بانكی

دریافتاسناد
ازتاریخدرجآگهیلغایتساعت14:00

روزدوشنبهمورخ1394/7/13

http://www.kmu.ac.ir الف( خدمات الكترونيكی، مناقصات دانشگاه
http://iets.mporg.ir ب( پايگاه ملی مناقصات

ج( بلوار جمهوری، چهار راه شفا، دفتر مديريت خدمات پشتيبانی دانشگاه )اداره تداركات(

آخرینمهلتتحویلپیشنهادها:ساعت
14:00روزشنبهمورخ1394/7/25

محل تسليم پيشنهادها: بلوار جمهوری اسالمی، چهار راه شفا، دانشگاه علوم پزشكی، 
مديريت خدمات پشتيبانی، اداره تداركات

ساعت 15:00 روز يكشنبه مورخ 1394/7/26گشایشپیشنهادها

ضمناً جلسه توجيهی در ساعت 9:00 روز يكشنبه مورخ 1394/7/19در محل دفتر مديريت خدمات پشتيبانی برگزار خواهد شد.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشكی كرمان
هزينه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

امروز7مهرماهمصادفاستباسالروز
اعالمموجودیتحزبتودهایران

ايـن حـزب بـه عنـوان وارث سوسيال دموكراسـی عهد مشـروطه 
و حـزب كمونيسـت ايـران در مهرمـاه 1320 در ايـران تاسـيس 
شـد بنيان گـذاران آن عـده ای از روشـنفكران و فعـاالن چپ گـرا و 
ملی گـرای ايـران نظير: سـليمان ميرزا اسـكندری، ايرج اسـكندری، 
ملكـی،  خليـل  طبـری،  احسـان  ای،  خامـه  انـور  علـوی،  بـزرگ 
فريـدون كشـاورز، عبدالحسـين نوشـين و رضـا رادمنـش بودند كه 
اغلـب در دوره رضـا شـاه تحـت تعقيـب يا در زنـدان بودنـد بخاطر 

ماجـرای 53 نفـر.
ايـن حـزب در دهـه 20 بـه يكـی از بازيگـران اصلـی صحنـه ی 
سياسـت ايـران تبديـل شـده بـود، پـس از كودتـای 28 مـرداد و 
افشـای سـازمان افسـری، حـزب بـا سـركوب گسـترده ای از سـوی 
حكومـت روبـرو شـد و صدهـا افسـر ارتش ايـران به دليـل عضويت 
در ايـن حـزب بـه اعـدام، زنـدان و تبعيـد محكوم شـدند. حزب كه 
از سـال 1327 غيرقانونـی اعالم شـده بـود، به فعاليـت مخفی خود 
ادامـه داد و بخشـی از رهبـران و كادرها هم كشـور را تـرک كردند. 
ايـن حـزب بـه مـوارد زيـادی از جملـه: جاسوسـی برای شـوروی و 
عـدم مقابلـه صحيـح بـا كودتـای 28 مـرداد و مخالفـت بـا ادامـه 
جنـگ ايـران عـراق و ... متهـم شـد كـه البتـه بسـياری از آنهـا بـه 
عنـوان يـك خيانـت بـه كشـور تا حـد زيـادی اثبات شـده انـد. به 
اعتقـادی تاريخ نـگاران زيـادی زمانـی در ايـران روشـنفكر شـدن با 
كمونيسـت شـدن آغـاز می شـد و در نتيجه اين ليسـت تعـدادی از 
روشـنفكران ايرانی اسـت كـه زمانـی عضو ايـن حزب بودنـد: بزرگ 
علوی، عبدالحسـين نوشـين، فريدون توللی، رسـول پرويزی، جالل 
آل احمـد، احمـد آرام و ابراهيـم گلسـتان، نيما يوشـيج، محمدتقی 
بهـار، صـادق هدايـت، صـادق چوبـك، احمد شـاملو، محمـد معين 

و غالمحسـين سـاعدی و ... كـه اين ليسـت كمـاكان ادامـه دارد.


