
جوابیه شرکت آب و فاضالب :

بانک صادرات آب 
زیرسطحی را به شبکه 
فاضالب تزریق می کند
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مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جیرفت:
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انار ارگانیک در جیرفت
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افزایش خطر ابتال  به تب مالت
با مصرف لبنیات غیر پاستوریزه

معاون گردشگری خبر داد

هفته آخر مهرماه
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یادداشت

نوجـوان 15 سـاله از شهرسـتان جیرفـت کـه در صحنـه 
بخـش  نجـات  بـود،  شـده  مغـزی  مـرگ  دچـار  تصـادف 
زندگـی سـه نفر شـد. به گـزارش ایسـنا این نوجـوان که در 
بیمارسـتان امام خمینی)ره( شهرسـتان جیرفت بسـتری بود 
کـه بـه بیمارسـتان شـهید باهنـر کرمـان منتقل شـد و پس 
از بررسـی هـای انجـام شـده و تاییـد مرگ مغزی، پیشـنهاد 

اهـدای عضو از طرف همکاران بیمارسـتان امـام خمینی)ره( 
جیرفـت بـه خانواده آن مرحوم داده شـد.  خانـواده مرحوم« 
مهـدی سـازور« بـا ابـراز رضایـت از ایـن کار خداپسـندانه  
کبـد و دو کلیـه نوجوان خـود را به بیمـاران نیازمند دریافت 

عضـو  اهـدا کردند. 
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جهانگیری-  امیری؛
دوگانه طالیی اصالح طلبان کرمان 

تا انتخابـات دهمین دوره مجلس 
شـورای اسـامی کمتر از چهـار ماه 
باقـی مانـده اسـت. برخی کـه قصد 
نامـزدی در این انتخابـات را دارند از 
سـمت هـای خـود اسـتعفا داده اند 
و عـده ای هـم ماننـد محمـد علـی 
عطـای  اسـبق(  )اسـتاندار  کریمـی 

مجلـس و سیاسـت را بـه لقایش بخشـیده انـد. هیچ یک 
از اصـاح طلبـان هـم دوره کریمی هم محبوبیـت و اقبال 
او را نـزد مـردم ندارنـد. به عنوان مثال دکتـر محمد جواد 
فدایـی تا کنـون دو بار پیاپـی طعم شکسـت در انتخابات 

مجلس را چشـیده اسـت.
در حـال حاضـر هیـچ یـک از جنـاح هـای سیاسـی 
روی افـراد خاصـی بـه توافق نرسـیده انـد. آنچه کـه بوده 
تحـرکات حزبـی و اعـام موجودیـت و فعالیت احـزاب در 
اسـتان کرمـان بـوده اسـت. از حـزب اعتـدال و توسـعه 
گرفتـه تـا حزب جدید التاسـیس نـدا و... که بـه نوبه خود 

اتفـاق مبارکـی در سیاسـت کرمان اسـت..
تـاش دو جنـاح هـم در دوره های گذشـته ایـن بوده 
اسـت کـه بـه نوعـی حـول نامزدهـای خاصی بـه وحدت 
برسـند تـا انتخابـات را بـه خاطـر شکسـتن آرا بـه رقیب 
واگـذار نکننـد. البتـه در ایـن میـان گاهـی کاندیداهـای 
مسـتقل از اقبـال خوبـی برخـوردار بـوده انـد. محمد رضا 
پـور ابراهیمـی کـه در دوره قبـل بـه عنـوان کاندیـدای 
مسـتقل بـه انتخابـات وارد شـده بـود توانسـت حجـت 
االسـام حسـین جالی را پشـت سر گذاشـته و به همراه 
محمدمهـدی زاهـدی بـر کرسـی سـبز پارلمان بنشـیند. 
گویـا پورابراهیمـی ایـن بـار هـم قصـد دارد تا بـه صورت 

مسـتقل پـا بـه کارزار انتخابات بگـذارد.
دو نامـزد کـه قطعـا بـه رقابـت هـای انتخاباتـی وارد 
امیـری  حسـین  و  جهانگیـری  ابراهیـم  شـد  خواهنـد 
خامکانـی هسـتند کـه از حـوزه هـای انتخابیـه مختلـف 
بـه میـدان انتخابـات خواهنـد آمد.ابراهیـم جهانگیـری با 
اسـتعفای خـود بـر ایـن گمانـه صحه گذاشـت کـه قصد 
ورود بـه مجلـس از حوزه انتخابیه سـیرجان و بردسـیر را 
دارد و دیگـری حسـین امیـری خامکانـی نماینـده فعلـی 
مـردم زرنـد و کوهبنـان اسـت. گذشـته از ایـن کـه دکتر 
نیوکاسـل  دانشـگاه  از  عالیـه  تحصیـات  دارای  امیـری 
انگلسـتان اسـت و نماینـده فعالـی بـرای مردم زرنـد بوده 
اسـت؛ اما تکرار ایشـان بـرای دوره های بیش تر شـاید به 
صاح شهرسـتان زرند نباشـد. شـانزده سـال نمایندگی از 
جانـب یـک شهرسـتان کافـی بـه نظر مـی رسـد و نباید 
ایـن شـخصیت سیاسـی آن قـدر نامـزد شـود تـا توسـط 

رقیـب دیگـری از میـدان بـه در رود.
نامـزد دیگـر، ابراهیم جهانگیری اسـت که بـا توجه به 
سـوابق و پیشـینه مناسـبی کـه دارد بهتر بود تـا از حوزه 
انتخابیـه کرمـان بـه انتخابـات وارد مـی شـد. جهانگیری 
در غیـاب بـزرگان اصـاح طلـب کرمـان می توانـد نقش 
جایگزیـن را برای آن ها ایفا کند. جهانگیری از نقاط قوتی 
همچـون حسـن شـهرت خانوادگی و هم چنیـن مدیریت 
قـوی در شهرسـتان های مختلف اسـتان برخوردار اسـت 
و شـاید بتواند گزینه مناسـبی برای کاندیداتوری از حوزه 

انتخابیـه کرمان و راور باشـد.
مدیریـت جهانگیـری در آموزش و پرورش کل اسـتان 
چهـره روشـنی از او ارائـه داده و در بین معلمان اسـتان از 

جایـگاه خوبی برخوردار اسـت.
لذا شـاید این پیشـنهاد کـه دکتر امیـری کاندیداتوری 
زرنـد را بـه نیـروی اصـاح طلب تازه نفسـی واگـذار کند 
و بـه کرمـان بیایـد و در کنـار ابراهیـم جهانگیـری قـرار 
بگیـرد مـی تواننـد زوج مناسـبی را تشـکیل دهنـد و دو 
قطبـی اصاح طلبی و اصولگرایی فضای انتخابات امسـال 
را بانشـاط تـر کنـد و چـه بسـا بـا راه یابـی ایـن زوج بـه 
مجلـس شـاهد ترکیبی جدیـد از حـوزه انتخابیـه کرمان 

و راور باشـیم.
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سکه بهار آزادي
سکه امامي

سکه نيم

9,380,000
9,380,000
4,700,000

سکه ربع
سکه گرمي

گرم طالي 18

2,550,000
1,710,000

959,200

دالر
يورو
پوند

33,880
39,700
53,200

ام وی ام 315 
تندر 90

LX سمند

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

پژو 206 تيپ 2
GLX 405 پژو

پژو پارس سال

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

بازگشت همه به سوی اوست
جناب آقای مهندس اصغر رضایی پناه مدیر محترم امور مالی برق شمال استان 
کرمان با نهایت تأسف و تأثر درگذشت والده گرامیتان را به جنابعالی و خانواده 

محترم تسلیت عرض نموده و از درگاه ایزد منان برای آن مرحومه طلب مغفرت و 
آمرزش و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت می نمایم.

باقر نیک طبع- سرپرست شرکت معادن زغالسنگ کرمان 

پیام زارع زاده 

اهدای عضو دو جوان به پنج نفر زندگی بخشید

ُمردند
برای زندگی

زنان 
در معرض 

خشونت خیابانی
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خبر
جوابیه شرکت آب و فاضالب در خصوص رها کردن 

فاضالب بانک صادرات در خیابان هزار و یکشب

بانک صادرات آب زیرسطحی را 
به شبکه فاضالب تزریق می کند

را  ای  جوابیـه  کرمـان  فاضـاب  و  آب  شـرکت 
بـه مطلبـی بـا عنـوان »رهـا کـردن فاضـاب بانک 
صـادرات در خیابـان« کـه در شـماره 463 روزنامـه 
پیام ما منتشـر شـده بود فرسـتاده اسـت که در زیر 
مـی آیـد: طبـق مـاده 1 قانـون مصـوب 69/10/11 
مجلـس شـورای اسـامی، وظایـف و رسـالت ایـن 
و  سـالم  آشـامیدنی  آب  توزیـع  و  تهیـه  شـرکت، 
بهداشـتی بـه شـهروندان گرامـی و همچنیـن جمع 
آوری، انتقـال و دفـع فاضاب ناشـی از آن در داخل 
محـدوده قانونـی شـهر مـی باشـد.  شـبکه جمـع 
آوری فاضـاب کرمـان از سـال 1376 طراحـی و 
اجـرای آن شـروع شـده که قطـر لوله هـا و طراحی 
منحصـراً بـرای جمـع آوری فاضـاب تولیـد شـده 
ناشـی از مصـرف آب مشـترکین مـی باشـد. لـذا 
انتقـال آبهایـی به غیـر از فاضاب مشـترکین )مثل 
آبهای زیرزمینی ناشـی از زه کشـی سـاختمان، آب 
بـاران و...( بـه شـبکه فاضـاب ممنـوع مـی باشـد. 
بانـک صـادرات علیرغـم پیگیـری هـای فراوانی که 
شـرکت آب و فاضـاب نمـوده مدتـی اسـت که آب 
زیرسـطحی را بـه شـبکه فاضاب تزریق مـی نماید 
کـه ایـن امر خاف قانون اسـت و باعـث پس زدگی 
فاضـاب بـه منـازل و همچنیـن حجـم زیـاد باعث 
اختـال در فرآینـد تصفیه می گردد.  آب رها شـده 
ای کـه مـردم در پشـت بانـک صـادرات مشـاهده 
مـی کننـد مربـوط بـه آب زیرسـطحی می باشـد و 
فاضـاب تولیدی سـاختمان به شـبکه جمـع آوری 

فاضـاب شـهر وارد می شـود.
شرکت آب و فاضالب استان کرمان

سرمایه گذاری 21 میلیارد ریالی در بخش 
صنایع تبدیلی جنوب کرمان

رئیس سـازمان صنعـت، معدن و تجـارت جنوب 
کرمـان گفت: طی هشـت ماه اخیر دو سـرمایه گذار 
بـرای سـرمایه گذاری 21 میلیـارد ریالـی در بخـش 
صنایـع تبدیلـی و تکمیلـی جـذب شـده اسـت. بـه 
گـزارش فـارس محمـود اسکندری نسـب در جمـع 
خبرنـگاران با اشـاره بـه ظرفیت های جنـوب کرمان 
اظهـار داشـت: این منطقه بـا دارا بـودن قابلیت های 
فـراوان تولیـد انـواع دانه هـای روغنـی بـا ظرفیت 7 
هـزار و 659 تـن در سـال و دارا  بودن انـواع گیاهان 
دارویـی موقعیت مناسـبی برای جذب سـرمایه گذار 
و فعالیـت در ایـن بخـش دارد. وی بیـان داشـت: 
رونـق  بـرای  سـازمان  ایـن  برنامه هـای  از  یکـی 
اقتصـادی منطقه و ایجاد اشـتغال پایدار اسـتفاده از 
ظرفیت هـای کشـاورزی منطقه با راه انـدازی صنایع 
مرتبط و فرآوری محصوالت اسـت. اسکندری نسـب 
تصریـح کـرد: رونـد رو بـه رشـد توسـعه صنایـع 
تبدیلـی و تکمیلـی کشـاورزی در جنـوب کرمان از 

نیازهـای اساسـی ایـن خطه اسـت.

کشف دو کیلو و 200 گرم 
هروئین در راور 

حبیـب رحمانـی/ راور: سـرهنگ پاسـدار هـادی 
میرزایـی فرمانـده انتظامـی راور بـا اعـام ایـن خبر 
گفـت: مامـوران ایسـت و بازرسـی پایـگاه شـهید 
جهانگـرد در منطقـه دربنـد چشـمه شـور راور در 
حیـن کنتـرل خوروهـای عبـوری کرمان به مشـهد 
از یک دسـتگاه سـواری پراید مقدار دو کیلو و 200 
گـرم هروئیـن که بصورت بسـته بندی زیـر صندلی 
جاسـاز شـده بود کشـف و ضبـط نمودند. سـرهنگ 
میرزایـی افـزود: در این خصـوص دو نفر متهم پدر و 
پسـر دسـتگیر که بهمراه مواد مکشـوفه و خودروی 
توفیقـی جهت سـیر مراحل قانونی تحویل دسـتگاه 

قضایی شـدند.

پیکر جان باخته حادثه منا
وارد کرمان شد

پیکـر مرحـوم محمـد حسـین زینلـی از اهالـی 
جـان  منـا  حادثـه  در  کـه  رفسـنجان  شهرسـتان 
سـپرده بـود صبـح دیـروز وارد کرمـان شـد. معاون 
سیاسـی و امنیتـی اسـتاندار کرمـان و تنـی چنـد 
از مسـئوالن اسـتانی در آییـن اسـتقبال از مرحـوم 

زینلـی حضـور داشـتند.

هفته آخر 
مهرماه؛کرمان 
میزبان رالي 
بزرگ کویر

معاونـت  سرپرسـت 
میـراث  کل  اداره  گردشـگري 
و  دسـتي  صنایـع  فرهنگـي، 
گردشـگري اسـتان گفت: هفته 

آخـر مهرمـاه جـاري کرمـان  بـه مدت هفـت روز  میزبـان گردشـگران بین 
المللـی رالـی در کویـر لوت خواهد بود. به گزارش ایسـنا محمد جهانشـاهي 
بـا اعـام این خبـر اظهار کـرد: رالي بزرگ کویر بـا حضور 19 خـودرو آفرود 
چهـار ویـل کـه از اروپـا وارد ایران شـدند و قصـد دارند طي حـدود 2  هفته 
مناطـق بیابانـي ایـران را تجربه کنند، برگزار مي شـود . وي اظهـار کرد: این 
گـروه 27 مهرمـاه وارد کویـر لوت مي شـوند و در مسـیرهاي از پیش تعیین 
شـده خـود را بـا چالـش هـا و زیبایي هـاي گـرم تریـن نقطه جهـان تاقي 
مـي دهند. جهانشـاهي بیـان کرد: تور مذکور توسـط یکـي از دفاتر خدمات 
مسـافرتي مطرح کشـور که جزو برترین تورگردانان و وارد کنندگان تورهاي 
خارجـي به کشـور مي باشـد ، برگزاري مي شـود. وي ادامـه داد: این رویداد 
مـي توانـد از بعد معرفـي این منطقه به عنـوان یکي از بکرتریـن و زیباترین 

بیابانهـاي دنیـا تاثیـر زیادي داشـته باشـد.

مددکاری وظیفه 
مقدسی است 
رییـس اداره زنـدان جیرفت  
بـا توجـه بـه نقـش و اهمیـت 
مـددکاران اجتماعـی و جایگاه 
مهـم آنها در کمـک به زندانیان 
و خانـواده هـای آنـان  گفـت: 
مقدسـی  وظیفـه  مـددکاری 
اسـت کـه مـورد رضایـت حـق 

تعالـی مـی باشـد. حسـین برشـان افـزود: مـددکاران بایسـتی تمام سـعی 
تـاش و توجـه خـود را صـرف برطـرف نمـودن مشـکات مددجویـان و 
خصوصـاً خانـواده هـای آنـان کـه در معرض آسـیبهای فکـری و اجتماعی 
قـرار دارنـد داشـته باشـند و از تمـام ظرفیتهـای موجـود بـه منظـور رفـع 
مشـکات نماینـد. وی بـا توجـه بـه اینکـه مـددکاری در جامعـه بـا عهده 
دار بـودن وظیفـه ای خطیـر و سـنگین کـه دارای جایگاهـی ارزشـمند و 
مهـم هسـتند خاطر نشـان کـرد: مـددکاران شـاغل در زندانها بـا مجموعه 
ای از مشـکات و دغدغـه هـای فکـری ، روحـی ، اقتصـادی و خانوادگـی 
مددجویـان و خانـواده های آنان سـر و کار داشـته و الزمـه موفقیت در این 
شـغل مقـدس صبر و بردباری و خوشـرویی و کار جهـادی با هدف  رضایت 
خداونـد میباشـد کـه در کنـار همـه سـختیها لـذت کمـک بـه انسـانهای 

آسـیب دیـده و نیازمنـد را بـه همـراه دارد.

78 درصد 
واحدهای تولیدی 
کرمان مشکل 
نقدینگی دارند

نایـب رییـس اتـاق بازرگانی، 
کشـاورزی  و  معـادن  صنایـع، 
اسـتان کرمـان گفـت: بیـش از 
تولیـدی  واحدهـای  78 درصـد 
کرمـان مشـکل نقدینگـی دارند 

و در حالـی کـه انـرژی مصـرف کرده و حقـوق نیروی انسـانی را مـی پردازند، 
زیـر ظرفیـت کار می کنند و مجبور هسـتند تعطیل شـوند. به گزارش ایسـنا 
سـیدمهدی طبیـب زاده دربـاره رکـود اقتصادی اظهـار کرد: شـاید صاح بود 
کـه  دولـت تـورم نزدیـک 45 درصـد را کـه تاثیـر زیـادی بـر زندگـی مـردم 
گذاشـته بـود، کاهـش دهـد و در ایـن راسـتا بـه سـمت کنتـرل نقدینگـی و 
کاهـش تـورم و ایجاد یک ثبات نسـبی در کشـور بـرود. وی افـزود: زمانی که 
ثبـات نسـبی بـه وجـود بیاید، نشـان مـی دهد جایـی بـرای سـرمایه گذاری 
وجـود دارد، امـا ایـن کنترل نقدینگی عمیق شـده و کمبـود نقدینگی موجب 
بـروز مشـکاتی بـرای واحدهـای تولیـدی و کاهش قـدرت خرید مردم شـده 
اسـت. طبیـب زاده تصریـح کـرد: بـا کاهش قدرت خریـد مـردم، اولویت های 
مصـرف تغییـر کـرده و محدود شـده کـه به دنبـال آن، بـازار داخلـی محدود 
مـی شـود، محصـوالت فـروش نمـی رود و نتیجـه آن به مـردم بر مـی گردد.

تولید ساالنه 3600 
تن انار ارگانیک در 
جیرفت

کشـاورزی  جهـاد  مدیـر 
گفـت:  جیرفـت  شهرسـتان 
سـاالنه بیـش از 3 هـزار و 620 
تـن انـار ارگانیـک در باغ هـای 
ایـن شهرسـتان تولید می شـود. 
عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 

سـازمان جهـاد کشـاورزی جنـوب کرمـان، مهنـدس علـی سـاالری اظهـار 
داشـت: سـطح زیـر کشـت انارسـتان های شهرسـتان جیرفـت 397 هکتـار 
اسـت. وی بـا اشـاره بـه اینکـه از این میـزان 330 هکتـار بـارور و 67 هکتار 
غیـر بـارور هسـتند، بیان داشـت: در اکثر ایـن منطقه نیز انار وحشـی وجود 
دارد. سـاالری بـا توجـه بـه اینکـه سـاالنه بیـش از 3 هـزار و 620 تـن انـار 
ارگانیـک در باغ هـای جیرفـت تولیـد می شـود، تصریـح کـرد: بیشـتر ارقـام 
کشـت شـده در منطقه کیوانی، بومی، رباب، ملس سـاوه، چترودی، شـیرین 
گلبـاف و ... هسـتند. مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان جیرفت ادامـه داد: 
برداشـت انـار ایـن شهرسـتان از اواخر مـرداد ماه آغاز شـده اسـت و تا اواخر 
مهـر مـاه و گاهی نیز تا اواسـط آبـان ماه ادامـه دارد. وی افزود: انـار تولیدی 
شهرسـتان دارای کیفیـت بسـیار مناسـب و کامـًا ارگانیـک اسـت، زیـرا به 

صـورت کامـًا سـالم و بـدون اسـتفاده از هرنـوع سـم تولیـد می شـود.

زندان جیرفتمیراث فرهنگی جهاد کشاورزیاتاق بازرگانی

کرمان ویچ

در روزهـای اخیـر بحـث افزایـش جرایـم رانندگـی بـاال 
گرفتـه اسـت. از یک طرف مسـئوالن عالی رتبـه راهنمایی و 
رانندگـی کشـور از افزایـش ایـن جرایم صحبت مـی کنند و 
از طـرف دیگـر برخـی نماینـدگان مجلس که بـا این موضوع 

مخالفـت مـی کنند.
افزایش نرخ جرایم رانندگی در دست بررسی است

ماجـرا از روز دوشـنبه و صحبـت هـای رییـس پلیـس 
راهـور نیـروی انتظامی کشـور داغ شـد. سـردار تقـی مهری 
از پیشـنهاد افزایـش نـرخ جرایـم رانندگی در سـال گذشـته 
و امسـال خبـر داد. بـه گـزارش ایرنـا وی گفـت: چنانچه این 
پیشـنهاد تصویـب شـود پلیـس ملـزم به اجـرای مقـررات و 
قوانیـن اسـت چـرا که ایـن قوانین بـرای پیشـگیری از وقایع 
رانندگـی تصویب می شـود. مهـری که در جمـع خبرنگاران 
نیز سـخن می گفت اضافه کرد: متناسـب با شـرایط کشور و 
تـورم، هر سـاله جریمـه ها با هـدف بازدارندگـی افزایش می 
یابـد؛ بـر این اسـاس اصـل جریمـه بازدارنده اسـت در حالی 
کـه مـا دوسـت نداریم کسـی را جریمـه کنیم. مهـری، اصل 
افزایـش جریمـه هـا در تخلفـات را دارای نقـش بازدارندگـی 
دانسـت و در عیـن حـال تاکید کرد: البتـه قوانین باید اصاح 
و بازنگـری شـود. به عنوان مثال کسـی کـه مرتکب تخلفات 
حادثه سـاز شـده اسـت بایـد محرومیـت هـای اجتماعی باال 
و مجـازات هـای سـنگین بـرای وی در نظر گرفـت. این مقام 
انتظامـی گفـت: ارتقـا فرهنـگ و آمـوزش همگانـی در کنار 
ابزارهـای بازدارنـده برای متخلفـان به ویژه افراد حادثه سـاز 

است.  الزم 
حسـین  سـرهنگ  هـم  پیـش  چنـدی  اسـت  گفتنـی 
حمیـدی رییـس پلیـس راه کشـور در کرمـان گفته بـود: به 
منظـور افزایـش بازدارندگی جرایم رانندگـی درصدد افزایش 

مبلـغ ایـن جریمـه ها هسـتیم.
جانشین پلیس راهور کرمان:

با افزایش نرخ جرایم تخلفات رانندگی
 کمتر می شود

جانشـین پلیـس راهـور مرکـز اسـتان کرمـان در ارتبـاط 
بـا افزایـش نـرخ جرایم رانندگـی به »پیـام ما« گفـت: طبق 
قانـون هـر سـه سـال یـک بـار نـرخ جریمـه هـا مـی توانـد 
افزایـش پیـدا کنـد. سـرهنگ ناصـر کریمـی در پاسـخ بـه 
ایـن سـوال که آیـا افزایـش نرخ جرایـم رانندگـی در کاهش 
تخلفـات رانندگـی تاثیرگـذار اسـت گفـت: بلـه. هرچـه نرخ 
جرایـم بیشـتر باشـد و جریمـه هـا بیشـتر افزایـش یابنـد، 
بازدارندگـی بیشـتری بوجـود مـی آیـد. وی همچنیـن در 

پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه فرهنگ سـازی تاثیـر بهتـری در 
کاهـش تخلفات رانندگـی دارد، کما اینکه برخی کشـورهای 
پیشـرفته با فرهنگ سـازی توانسـته اند آمار کاهشـی خوبی 
در اینگونـه تخلفـات داشـته باشـند اظهـار داشـت: در برخی 
از همیـن کشـورهای پیشـرفته جریمـه عبـور از چـراغ قرمز 
برابـر بـا زنـدان اسـت یـا اگـر راننـده ای دو تخلـف حادثـه 
سـاز داشـته باشـد، از وی تسـت حماقـت می گیرنـد. در آن 
کشـورها جرایم سـنگینی وجود دارد و تنبیهاتی مثل تفاوت 
حـق بیمه شـخص ثالـث را اعمال می کنند. یعنی کسـی که 
خـاف بیشـتری کنـد می بایسـت حـق بیمه شـخص ثالث 

بپردازد. بیشـتری 
در اینجـا از سـرهنگ کریمـی پرسـیدیم کـه در همـان 
کشـورها عـاوه بـر سیاسـت هـای تنبیهـی، سیاسـت های 
تشـویقی هـم وجـود دارد کـه در ایـران اینگونه نیسـت. وی 
پاسـخ داد: در اکثـر کشـورها سیاسـت هـای تنبیهی بیشـتر 
اعمـال می شـود. در ضمن وقتی کسـی را تنبیـه نمی کنیم 
خودش یک تشـویق اسـت. فرضا در ایران کسـی اگر تصادف 
نکنـد، بیمـه کمتری نسـبت به کسـی که تصـادف کرده می 
پـردازد کـه بـه نوعـی خودش یک تشـویق اسـت. جانشـین 
پلیـس راهور مرکز اسـتان کرمان با اشـاره به اینکه در سـال 
90 بـا افزایـش نرخ جرایـم رانندگی، نتایج مثبتـی پدید آمد 
افـزود: تعـداد کشـته هـا در تصادفـات رانندگی کمتر شـد و 
ایـن از بازدارنگـی همیـن جرایـم بـود. سـرهنگ کریمـی در 
پاسـخ بـه این سـوال کـه اگـر افزایش نـرخ جریمه هـا موثر 
اسـت پـس چـرا ایـران از نظـر صادفـات ناایمـن رانندگي در 
دنیـا وضعیـت خوبـی ندارد گفت: آمار ما سـال به سـال بهتر 
مـی شـود. در ضمن فرهنگ سـازی اگـر اتفـاق بیفتد خوب 
اسـت امـا کار راحتـی نیسـت. در اروپـا هم اگر مـردم خاف 
نمـی کننـد بیشـتر به دلیل سیاسـت هـای تنبیهی اسـت تا 
فرهنـگ مـردم. وی اضافـه کرد: شـما در همین کرمـان نگاه 
کنیـد تـا قبل از نصـب دوربین های نامحسـوس، سـال های 
سـال پلیس سـر چهارراه ها می ایسـتاد اما اکثر ماشـین ها 
روی خـط عابـر می ایسـتادند امـا االن بدون حضـور پلیس و 
بدلیـل وجـود دوربین ها، کمتر ماشـینی از خـط عابر رد می 

شـوند و قانـون رعایت می شـود.
سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس:

افزایش نرخ جرایم رانندگی می تواند امکان تخلف 
مأموران پلیس را افزایش دهد

در ایـن میـان امـا برخـی نماینـدگان مجلـس بـا افزایش 
نـرخ جرایـم رانندگی مخلفند. کمیسـیون قضایـی و حقوقی 

مجلس از جمله کمیسـیون هایی اسـت که ایـن موضوع باید 
در آن کمیسـیون مطـرح شـود. سـخنگوی ایـن کمیسـیون 
دربـاره افزایـش نـرخ جرایـم رانندگـی معتقـد اسـت: من به 
ایـن موضـوع که افزایـش جریمه های رانندگـی باعث کاهش 
تخلفـات راننـدگان می شـود چنـدان معتقـد نیسـتم چـرا 
کـه تجربـه نشـان داده اسـت کـه از ابتـدای پیـروزی انقاب 
برهه هـای  در  رانندگـی  جریمه هـای  امـروز،  تـا  اسـامی 
مختلفـی از زمـان، افزایـش یافتـه ولـی تخلفـات رانندگی به 
میـزان مـورد انتظـار کاهـش نیافته اسـت. به گـزارش قدس 
آنایـن محمـد علی اسـفنانی افـزود: در چند دهـه اخیر، در 
مقاطعـی از زمان، نـرخ جریمه های رانندگی 2 و 5 برابر شـد 
ولـی نظـام تخلفات رانندگی تغییـری پیدا نکـرد. وی با بیان 
این کـه افزایـش نـرخ جریمه هـای رانندگـی می توانـد دارای 
اثراتـی در جهـت عکـس نیـز باشـد کـه بایـد بـه آن هـا نیز 
توجـه کـرد، گفـت: متأسـفانه گاهـی افزایش نـرخ جریمه ها 
ممکـن اسـت باعـث افزایش وقـوع تخلفـات و فراهـم کردن 
راه هـای فـرار از قانـون شـود کـه بایـد بـه ایـن موضـوع نیز 
توجـه ویـژه داشـت. اسـفنانی در ادامـه بـا تأکیـد بـر لـزوم 
ایجاد سـاز و کار مناسـب در افزایش نـرخ جرائم رانندگی، به 
وقـوع برخی تخلفات توسـط مأمـوران راهنمایـی و رانندگی، 
خصوصـاً در معابر بین شـهری اشـاره کرد و افزود: متأسـفانه 
راهنمایـی و  برخـی مـوارد مـا شـاهدیم کـه مأمـوران  در 
رانندگـی برای ثبت تخلـف رانندگان در نقاطـی کور و خارج 
از دیـد راننـدگان کمیـن می کنند و مچ راننـدگان متخلف را 
می گیرنـد کـه این موضوع بـر خاف قانون اسـت و در جایی 
از قانـون عنوان نشـده اسـت کـه راهنمایـی و رانندگی برای 
انجـام وظایـف خـود می تواند کمیـن کند تا جرمـی به وقوع 
بپیونـدد و سـپس وارد عمـل شـود و مچ گیـری کنـد. وی با 
تأکیـد بـر این کـه افزایش نـرخ جرایـم رانندگـی می تواند در 
افزایـش امـکان تخلف مأمـوران پلیس نیز موثر باشـد، گفت: 
وقتـی نـرخ جریمه هـای رانندگـی بدون سـاز و کار مناسـب 
افزایـش یابـد، راننـده متخلـف ترجیـح می دهد کـه به جای 
پرداخـت جریمـه 100 هـزار تومانـی،  رشـوه بدهـد و از این 

موضـوع نیـز راضی اسـت و ایـن مسـاله می تواند بـه افزایش 
نـرخ تخلفـات مأمـوران راهور دامـن بزند.

الزم به ذکر اسـت موسـی غضنفرآبادی نماینـده مردم بم 
در مجلـس شـورای اسـامی هم عضو این کمیسـیون اسـت 

امـا تمـاس های »پیـام ما« بـا وی بی پاسـخ ماند.
تصادفات رانندگی ایران 25 برابر ژاپن

بـا توجـه بـه مطالـب ذکـر شـده بایـد ببینیـم در نهایـت 
مجلـس بـا افزایش نرخ جرایـم رانندگی موافقـت می کند یا 
خیـر. اگرچـه برخـی از کارشناسـان معتقدند طبـق آمارهای 
موجـود، افزایـش نـرخ جرایم رانندگـی شـاید در کوتاه مدت 
موثر باشـد اما در درازمدت نتوانسته آمار تصادفات و تخلفات 
رانندگـی را کاهـش چشـمگیری دهد. از این گذشـته برخی 
کشـورها بـه جای افزایـش نرخ جرایم رانندگـی از محرومیت 
هـا اسـتفاده مـی کننـد.  در کشـور سـوئیس راننـده اي کـه 
تعـداد تخلفـات رانندگـي اش از حـد مجـاز تعییـن شـده در 
سـال بیشـتر باشـد به عنـوان یـک بیمـار روانـي از رانندگي 
محـروم مي شـود. در آمریـکا نیـز چنانچـه راننـده اي مرتکب 
تخلفـات حادثه سـاز رانندگـي همچون سـرعت بیـش از حد 
مجـاز و حـرکات بي  پـروا و خطرنـاك هنـگام رانندگي شـود 
یـا حتـي یک بار در طول دوره آزمایشـي دریافـت گواهینامه 
خـود مرتکـب تخلف شـود، گواهینامه اش به مـدت 60 روز و 
چنانچـه در حـال غیرعـادي رانندگـي کـرده باشـد، به مدت 
90 روز معلـق مي شـود. گفتنی اسـت به گـزارش مهر آمارها 
نشـان مي دهـد در دنیـا بـه ازاي هـر 10 هزار خـودرو حدود 
9 نفـر کشـته مي شـوند، در حالـي کـه در ایران بـه ازاي این 
تعـداد خـودرو، 37 تـن کشـته مي شـوند. بـر اسـاس اعـام 
پژوهشـکده بیمـه مرکـزي ایران، کشـور ما از نظـر تصادفات 
ناایمـن رانندگي در بین 190 کشـور جهان، رتبـه 189 را به  
خـود اختصـاص داده و از ایـن جهت، تنها کشـور سـیرالئون 
در غـرب قـاره آفریقاسـت که وضعیت نامناسـب تري نسـبت 
بـه ایـران دارد. در مقایسـه بـا برخـي از کشـورهاي آسـیایي 
مي تـوان گفـت میـزان تلفـات تصادفـات رانندگـي در ایـران 

25 برابـر ژاپـن و دو برابـر ترکیه اسـت. 

افزایش نرخ جرایم رانندگی بررسی می شود

پلیس موافق، مجلس مخالف
دفاع پلیس راهور کرمان از افزایش نرخ

 جریمه های رانندگی
 رضا عبادی زاده

نوجـوان 15 سـاله از شهرسـتان جیرفـت کـه در صحنه 
بخـش  نجـات  بـود،  شـده  مغـزی  مـرگ  دچـار  تصـادف 
زندگی سـه نفر شـد. بـه گزارش ایسـنا این نوجـوان که در 
بیمارسـتان امـام خمینـی)ره( شهرسـتان جیرفت بسـتری 
بـود کـه به بیمارسـتان شـهید باهنـر کرمان منتقل شـد و 

پـس از بررسـی هـای انجـام شـده و تاییـد مـرگ مغـزی، 
بیمارسـتان  همـکاران  طـرف  از  عضـو  اهـدای  پیشـنهاد 
امـام خمینـی)ره( جیرفـت بـه خانـواده آن مرحـوم داده 
شـد.  خانـواده مرحـوم« مهـدی سـازور« بـا ابـراز رضایـت 
از ایـن کار خداپسـندانه  کبـد و دو کلیـه نوجـوان خـود را 

بـه بیمـاران نیازمنـد دریافـت عضـو  اهـدا کردنـد.  برایـن 
اسـاس کبـد وی بـه یـک زن 26 سـاله و دو کلیـه او نیز به 
دو مـرد 33 و 34 سـاله در مرکـز آموزشـی درمانـی افضلی 

پـور پیوند زده شـد.
همچنیـن بـه گـزارش مهـر جوان رفسـنجانی کـه دچار 
مـرگ مغزی شـده بـود، نجات بخـش زندگی دو بیمار شـد 
علـی شـفیعی پاقلعه 22 سـاله دانشـجو روز 18 مهر ماه به 
علـت تصـادف بـا موتورسـیکلت دچـار ضربه مغـزی و پس 
از آن مـرگ مغـزی شـد و تاش پزشـکان بـرای نجات وی 
بـی ثمـر بـود. پـس از تأیید مـرگ مغزی توسـط پزشـکان 
و رضایـت خانـواده وی، دو کلیـه مرحـوم شـفیعی توسـط 
تیـم پزشـکی برداشـت و بـه دو بیمـار نیازمند پیونـد اعضا 

اهدا شـد.
گفتنـی اسـت اهدای عضـو از افـراد مرگ مغـزی پدیده 
مثبتی اسـت که ابعـاد مختلف پزشـکی، اجتماعی، مذهبی 
و حتـی اقتصـادی در آن بـه گونـه ای درگیرنـد کـه کمتـر 
پدیـده ای را مـی تـوان با آن مقایسـه کرد. از نظر پزشـکی 
اهـدای عضـو و پیونـد اعضـا در بلندتریـن قلـه هـای علـم 

پزشـکی قرار داشـته و نشـان از توانایی علمـی و تکنولوژی 
بـاالی یـک کشـور دارد. آنطـور کـه سـایت انجمـن اهدای 
عضـو ایرانیـان نوشـته از طرفـی ثابت شـده اسـت که بدون 
رضایـت خانـواده، اهـدای عضو افـراد مرگ مغـزی باعث اثر 
بـد بر خانـواده و بالطبع جامعـه می گـردد. بنابراین ارتقای 
فرهنـگ و آگاهـی جامعـه در زمینـه اهـدای عضـو از افراد 

مـرگ مغـزی از ضروریات اسـت.
در مطالعـه ای کـه در یکی از مراکـز فراهم آوری اعضای 
پیوندی تهران انجام شـده ثابت شـده اسـت کـه 85 درصد 

افـراد مـرگ مغزی از افراد کـم درآمد جامعـه بوده اند.
بنابرایـن حادثـه منجـر بـه بـروز مـرگ مغزی مـی تواند 
بـا از بیـن رفتـن یکی از نـان آوران خانواده یـا ایجاد صدمه 
روحـی بـه خانـواده باعث فقـر بیشـتر خانواده ای شـود که 
خـود در پاییـن تریـن سـطوح جامعـه قـرار داشـته اسـت.  
نکتـه مهـم دیگـر در ارتقای فراهـم آوری و پیونـد اعضا در 
هـر کشـور آمـوزش خـوب و موثر نیروهـا و پژوهش اسـت 
کـه مـی تواند موجـب کیفیت بـاالی این فرآیند در کشـور 

گردد. 

اهدای عضو دو جوان به پنج نفر زندگی بخشید

ُمردند برای زندگی
خبر
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اخبار آبفا
انتصاب سرپرست معاونت 

مشترکین و درآمد شرکت آب و 
فاضالب استان کرمان

احمد سـنجری سرپرسـت معاونت مشـترکین و 
درآمـد شـرکت آب و فاضـاب اسـتان کرمان شـد. 
طـی حکمی از سـوی محمـد طاهـری مدیرعامل و 
رئیـس هیئـت مدیره شـرکت آب و فاضاب اسـتان 
سرپرسـت  عنـوان  بـه  سـنجری  احمـد  کرمـان، 
معاونـت مشـترکین و درآمـد ایـن شـرکت منصوب 

گردید.
در این حکم آمده است:

جناب آقای سنجری
با سام؛

احترمـاً نظـر به مراتـب تعهد، شایسـتگی،کارایی 
و سـوابق مفیـد و ارزشـمند جنابعالـی بـه موجـب 
ایـن حکـم از تاریخ 94/7/18 به عنوان »سرپرسـت 
معاونـت مشـترکین و درآمـد« منصوب می شـوید.

امیـد اسـت بـا اتـکال بـه خداونـد متعـال ،ضمـن 
،تعامـل  سـازمانی  همدلـی  و  همـکاری  تحکیـم 
مسـتمر و موثر با سـایر معاونتها،واحدهای سـتادی 
و امـورات آب و فاضـاب در چارچـوب ضوابـط و 
مقـررات در تحقـق اهـداف و برنامـه هـای شـرکت 

موفـق و مویـد باشـید.
محمد طاهری-مدیرعامل

گفتنـی اسـت همچنیـن طـی مراسـمی کـه بـا 
حضـور مدیرعامـل ،معاونیـن و جمعـی از کارکنـان 
علـی  خدمـات  از   ، شـد  برگـزار  آبفـا  شـرکت 
مصطفایـی معـاون امـور مشـترکین کـه بـه درجـه 
بازنشسـتگی رسـیده انـد تقدیـر و تشـکر بـه عمل 

. مد آ

لزوم آگاه سازی مردم نسبت به 
مسائل شرعی مصرف آب

از  کـه  افـرادی  گفـت:  جیرفـت  جمعـه  امـام 
اگـر  می کننـد،  اسـتفاده  آب  غیرمجـاز  انشـعاب 
نسـبت بـه مسـائل شـرعی آگاهـی پیدا کننـد، این 
رویـه نادرسـت از بین مـی رود. حجت  االسـام رضا 
کرمـی  پـور در دیـدار مدیـر و کارکنـان امـور آب 
و فاضـاب شـهری، اظهـار داشـت: در ایـام دهـه 
اول محـرم بـا توجـه بـه برگـزاری مراسـم   مختلف 
مصـرف آب در سـطح شـهر افزایـش مـی  یابـد و 
ایـن نکتـه بایـد مد نظر دسـت  انـدرکاران امـر قرار 
رایـگان خوانـد  و  ارزان  نعمتـی  را  گیـرد. وی آب 
و بیـان داشـت: بـا توجـه بـه دسترسـی آسـان بـه 
منابـع آبـی و مصـرف بی  رویـه آن، سـخنرانان باید 
در ایـام محـرم در مسـاجد، حسـینیه  هـا و تکایـا 
در زمینـه مسـائل شـرعی آب و آگاه  سـازی مـردم 
نسـبت بـه این مقولـه صحبـت کنند. کرمـی  پور با 
تأکیـد بـر حـرام بـودن اسـتفاده غیـر مجـاز از آب 
تصریـح کـرد: افـرادی هم که انشـعاب مجـاز دارند، 
امـا اسـراف مـی  کننـد، دچار خطـای بزرگی شـده 
و بایـد ایـن مهـم را مد نظر قـرار دهند.امـام جمعه 
جیرفـت ادامه داد: فرسـودگی انشـعاب  های آب در 
سـطح ایـن شهرسـتان نیـز از دیگـر مواردی اسـت 
کـه منجر بـه هدررفت آب مصرفی شـده اسـت که 
امیدواریـم بـا توجـه مسـئوالن اعتبـار الزم بـرای 

بازسـازی آن  هـا اختصـاص یابـد. 
وی افـزود: هنوز زنگ هشـدار کمبـود منابع آبی 
بـرای بسـیاری از مردم بـه صدا در نیامـده و همین 
امـر موجـب شـده اسـت که آنـان زیـاد به ایـن امر 
آب  سـطح  نتیجـه  در  و  باشـند  نداشـته  توجهـی 
 هـای زیرزمینـی بیشـتر کاهـش پیـدا کنـد. کرمی 
 پـور عنـوان کـرد: از دیگـر مـواردی کـه موجب کم 
 آبی در سـطح شهرسـتان جیرفت شـده، کشاورزی 
بـودن منطقـه اسـت و بـا توجـه بـه اینکـه شـغل 
اکثـر مـردم نیـز کشـاورزی اسـت، هدررفـت آب 
امـام جمعـه جیرفـت گفـت:  اسـت.  زیـاد  بسـیار 
توسـعه شـهری، افزایـش جمعیـت، کنتـرل نکردن 
سـاخت و سـازها و هزینـه  هـای سـنگین زندگـی، 
برخی از مردم را بر آن داشـته اسـت که از انشـعاب 
غیرمجـاز آب اسـتفاده کننـد، امـا اگـر نسـبت بـه 
مسـائل شـرعی آن آگاهـی پیـدا کننـد، ایـن رویـه 
نادرسـت از بین مـی  رود. وی اضافه کـرد: به برکت 
انقـاب وضعیـت اقتصـادی مـردم بـه حـد مطلوبی 
رسـیده اسـت، اگـر در بحـث دینـی و فرهنگـی نیز 
رشـد بسـیار خوبی داشـتیم، بسـیاری از مشـکات 

مـا کاهـش مـی  یافت.

مرگ ابوبکر 
البغدادی تایید نشد

تسنیم نوشـت: منابع وابسته 
بـه وزارت کشـور عـراق اسـامی 
سـرکرده های گروه تروریسـتی 
داعـش را کـه در حملـه هوایی 
عـراق  هوایـی  نیـروی  اخیـر 
البغـدادی  حامـل  کاروان  بـه 
کشـته شـدند اعام کردنـد. در 

ایـن عملیـات ابوعـزام العراقـی مسـئول آنچه کمیتـه امنیتی ویـژه در عراق 
و شـام نامیـده می شـود، ابومـروه االنصـاری از سـرکرد های نظامـی، ابوعمار 
یکـی از مشـاوران البغـدادی، ابـو سـعد االانبـاری سـرکرده پلیـس والیـت 
فـرات بـه هاکـت رسـیدند. همچنین ولیـد احمد صالـح الکربولی مسـئول 
امنیتـی منطقـه الکرابلـه، ابوعبـداهلل السـعودی از سـرکرده های داعـش، ابو 
بنان الجزراوی با تابعیت سـعودی و مسـئول تروریسـت های سـوریه و عراق 
داعـش، ابوقتـاده الشـیبانی بـا تابعیـت سـوری و مسـئول رسـانه ای والیـت 
فـرات، و ابـو احمـد الشـامی با تابعیت سـوری و مسـئول نظامـی دیرالزور به 
هاکت رسـیدند. بعد از ظهر روز یکشـنبه کاروان حامل ابوبکر البغدادی در 
منطقـه الکرابلـه هـدف قرار گرفـت. ابوبکر البغـدادی آنگونه کـه ارتش عراق 
در بیانیـه خـود اعام کرد با موتور سـیکلت بـرای درمان به منطقـه الکرابله 

و بیمارسـتان آن منتقل شـد.

نفت جای 
حرام خواران نیست

وزیـر نفـت بـا بیـان اینکـه 
بـا  را  نفتـی  مفاسـد  بسـیج 
صـدای بلند اعام کند، نسـبت 
بابـک زنجانـی  بـه خنده هـای 
داد  نشـان  واکنـش  دادگاه  در 
نفـت جـای  و گفـت: صنعـت 
نیسـت.  نفتـی  خـواران  حـرام 

بـه گـزارش مهـر، بیـژن زنگنـه دیـروز در شـانزدهمین همایش سراسـری 
فرماندهـان و مسـئوالن بسـیج وزارت نفت با بیـان اینکه متأسـفانه پدیده 
»حـرام خـواری« زیـاد شـده اسـت، بـر مبارزه بـا فسـاد از هرنوعـی تأکید 
کـرد و خطـاب بـه فرماندهـان بسـیج صنعـت نفت گفـت: هر جا فسـادی 
دیـده شـد بـا صـدای بلنـد آن را اعام و بـا هرگونـه تخلفی مبـارزه کنید. 
وزیـر نفـت بـا اعـام اینکه فسـاد مالی ماننـد موریانه ای اسـت که کشـور 
را نابـود مـی کنـد، تصریـح کـرد: اگـر کار خافی دیده شـد یا هر فسـادی 
اتفـاق افتـاد، بایـد سـختگیرانه بـا آن برخـورد کـرد، زیـرا وظیفـه شـما 
)بسـیجیان( برخـورد با فسـاد اسـت. این عضـو کابینه دولت اظهار داشـت: 
مهمتریـن آفتـی کـه ممکن اسـت صنعت نفت بـا آن روبرو شـود را »حرام 
خواری در کار« اسـت و مسـلمان باید آمر به معرف و ناهی از منکر باشـد؛ 

بزرگتریـن منکـر در سیسـتم نفـت، حـرام خـواری اسـت.

واکنش موگرینی به 
تصویب برجام در 
مجلس

جزئیـات  تصویـب  از  پـس 
شـورای  مجلـس  در  برجـام 
سیاسـت  مسـئول  اسـامی 
خارجـی اتحادیـه اروپـا هـم از 
ایـن اتفاق ابراز خرسـندی کرد. 
به گـزارش خبر آنایـن فدریکا 

موگرینـی هماهنـگ کننـده سیاسـت خارجی اتحادیـه اروپا پس از انتشـار 
خبر تصویب جزئیات برجام در مجلس در حسـاب شـخصی خود در شـبکه 
توییتـر بـا انتشـار پسـتی نسـبت بـه ایـن اتفـاق واکنـش نشـان داد. خانم 
موگرینـی در توییتـر خـود مـی نویسـد: خبرهـای خوشـی امـروز از تهران 
رسـید؛ رونـد پارلمانـی توافـق تکمیل شـد، به روز رسـمی تصویـب نزدیک 
تـر شـدیم. این اظهـارات هماهنگ کننـده سیاسـت خارجی اتحادیـه اروپا 
سـاعتی پـس از آن منتشـر شـد کـه نماینـدگان مجلس شـورای اسـامی 
صبـح امروز )سـه شـنبه( طـرح اقـدام متناسـب و متقابل دولـت جمهوری 
اسـامی ایـران در اجـرای داوطلبانـه برجـام را بـا 161 رای موافـق تصویب 
کردنـد.  برجـام یـا برنامه جامـع اقدام مشـترك در تیرماه سـال جاری بین 
جمهـوری اسـامی ایران، گـروه 1+5 و اتحادیـه اروپا درباره موضوع هسـته 

ای ایـران، پـس از دو سـال مذاکـره، نهایـی شـد.

اصل را بر عدم 
برائت اصالح طلبان 
گذاشته اند

کارگـزان  حـزب  سـخنگوی 
گفـت: می گویند مـا از معتمدان 
محـل در مـورد فان فرد سـوال 
می کنیـم. معتمـدان محـل چه 
کسـانی هسـتند؟ االن دیگر اول 
نهادهایـی  مـا  نیسـت.  انقـاب 

مثـل وزارت اطاعـات و دیگـر مراجع قانونی را در اختیـار داریم بنابراین دیگر 
چـه نیـازی بـه تحقیقات محلی اسـت؟ به نظرم ایـن مباحث به نوعی فـرار از 
قانـون و ایجـاد فرصت های سـلیقه ای اسـت و این برای کشـور خوب نیسـت. 
بـه گـزارش ایلنا حسـین مرعشـی افـزود: به نظرم ایـن مباحث بـه نوعی فرار 
از قانون و ایجاد فرصت های سـلیقه ای اسـت و این برای کشـور خوب نیسـت. 
اگـر فـردی محکومیـت نـدارد چه دلیـل دارد که مـا کشـور را از وجـود افراد 
الیـق محـروم کنیـم؟ همانطور که وزیر کشـور هم بیان کرد قانون اساسـی ما 
اصـل را بـر برائت گذاشـته اسـت لذا ما هـم نمی توانیم بدون توجـه به قوانین 
کشـور در مـورد افـراد قضاوت کنیم. مرعشـی تاکید کرد: شـورای نگهبان هر 
نقصـی در قوانیـن انتخابـات می بیند می تواند با پیشـنهادی به مجلـس آن را 
اصـاح کنـد. مجلـس هـم که اصولگـرا اسـت و در اختیار خودشـان اسـت.ما 

راهـی جـز ایـن نداریم کـه در چارچـوب قانون عمـل کنیم.

وزیر نفتخبر حزب کارگزارانبرجام

کاغذ اخبار

رئیـس مجمـع تشـخیص مصلحـت نظـام دوشـنبه دیدار هـای 
جداگانـه ای بـا جمعـی از فعـاالن سیاسـی و دبیـران احـزاب 
و  بهرمانـی  والیتی هـای  هـم  رفسـنجان،  طلـب  اصـاح 
رفسـنجانی، هـم سـلولی های دوران مبـارزه و همچنیـن قائـم 
مقـام دبیرکل سـازمان ملل متحد داشـت. گزیـده صحبت های 
آیـت اهلل هاشـمی رفسـنجانی را در ادامـه بـه نقـل از انتخـاب 

خوانید: مـی 
 تـاش بـرای نهادینـه کردن مـردم سـاالری دینـی و خروج 
کشـور از دسـت اسـتکبار و حکومـت دیکتاتـوری و موروثـی، 
و  عبـادی  مناسـک  انجـام  و  نظرهـا  اظهـار  در  مـردم  آزادی 
مصادیـق آن مانند مسـاجد، تکایـا و عزاداری ها و زمینه سـازی 
بـرای رفـع تبعیض در جهت عمران و آبادی کشـور، سـه هدف 
بـرای ورود بـه مبـارزه بـود و هنـوز که 50 سـال از آن سـال ها 

گذشـته، بر همـان عقاید هسـتم.

 بـرای مکتـب اهـل بیت)ع( ایـران، انقاب اسـامی و مردم با 
وفایـش، هر کاری از دسـتم برآیـد، کوتاهی نمی کنم.

 بـی اخاقـی سیاسـی جایـی در دیانـت نـدارد اما عـده ای با 
ادعـای دین مـداری و دفـاع از شـریعت، دروغ، توهیـن و تهمت 

را وظیفـه خویـش می دانند.
 صبر در تلخی ها، شـیرین اسـت، مخصوصـاً وقتی که جامعه، 
یعنـی مـردم بـا همان مقـدار اطاعـی کـه از اتفاقـات دارند، با 
افکار و اندیشـه های جهادگـران در راه خـدا، همراهی می کنند.

 دولتـی کـه بـا تدبیـر، امیـد را بـه جامعـه برگردانـد، تـاش 
می کنـد کـه بـرای رونـق مجـدد سـازندگی، ماننـد سـال های 
پـس از جنـگ بـه تکمیـل سیاسـت تنش زدایـی در جهـان و 
منطقـه بپـردازد، اما با منتقدان و مخالفان سرسـختی در داخل 
و خـارج مواجه شـده  کـه البته همراهـی مردم با سیاسـت های 
دولـت، بهترین سـرمایه نظـام در همه مقاطـع و به خصوص در 

مقطـع فعلی اسـت.
 افـکار واقعـی مـردم در مقطـع انتخابـات 92 بـرای جهانیان 
ثابـت شـد که چگونـه از انقاب خویـش در مقابل هـر انحرافی 

می کنند. محافظـت 

 بعضی هـا کـه نقـش جمهوریـت را در مشـروعیت نظـام کـم 
جلـوه می دهند، دانسـته یا ندانسـته در مسـیر تضعیـف جایگاه 
نظـام در نـگاه مـردم و حتـی در مجامـع بین المللـی حرکـت 

می کننـد.

آیت اهلل هاشمی رفسنجانی:

عده ای با ادعای دین مداری، تهمت را وظیفه 
خویش می دانند

 تشخیص مصلحت نظام 

جزئیات طرح برجام 
در مجلس تصویب 

شد
حـال و هـوای جلسـه علنـی 
از  پـس  کـه  مجلـس  دیـروز 
غیرعلنـی  ای  جلسـه  برگـزاری 
آغـاز شـده بـود، کامـا متفـاوت 
از جلسـه روز یکشـنبه بـود. بـه 
گـزارش خبرآنایـن، کلیات طرح 
»اقـدام متناسـب متقابـل دولـت 
جمهـوری اسـامی ایـران در اجـرای برجـام« در حالي در جلسـه روز یکشـنبه 
تصویـب شـد کـه مخالفـان این طـرح بـا تذکـرات پیاپـي و داد و فریـاد مانع از 
پیشـرفت در بررسـي آن مـي شـدند. اما در جلسـه علني دیـروز، رئیس مجلس 
تنهـا بـه تعداد محدودي از نماینـدگان اجازه ارائه پیشـنهادات اصاحي جزئیات 
ایـن طـرح را داد. بـا ایـن حـال اعتـراض هـاي آنـان همچنـان ادامـه داشـت تا 
اینکـه جزئیـات طرح برجامي مجلـس با 161 راي نمایندگان به تصویب رسـید. 
در حالـي تعـداد مخالفـان جزئیات این طـرح 59 نفر بود کـه مخالفان کلیات در 
جلسـه روز یکشـنبه 100 نفر بودنـد. پس از اعام نتیجـه آرا، یکي از نمایندگان 
دلواپـس تهـران بـه جمـع خبرنـگاران آمـد و گفـت کـه محمدرضا باهنـر نایب 
رئیـس مجلـس صبح امروز اعام کرده اسـت که شـب گذشـته، کشـور تصمیم 
گرفتـه اسـت کـه این طـرح تصویب شـود. آنها از وي پرسـیده اند کـه منظور از 
کشـور کیسـت؟ و باهنر در پاسـخ به جلسه شـب گذشـته علي الریجاني رئیس 
مجلـس، علي شـمخاني دبیر شـوراي عالي امنیـت ملي و حجـازي از دفتر مقام 

معظـم رهبـري اشـاره کرده اسـت.
ایـن نماینـده دلواپـس سـپس از جمـع خبرنگاران به جلسـه علني برگشـت 
و پـاکاردي دسـتش گرفـت کـه روي آن نوشـته بـود: مجلـس از الریجانـي و 
شـمخاني و حجـازي تبعیـت کـرد. او ایـن کار را رو بـه دوربین هاي عکاسـان و 
فیلمبـرداران انجـام مـي داد تا بیشـتر دیده شـود. نماینده دلواپـس دیگري هم 
پاکاري با این مضمون در دسـت داشـت که »مجلس فرمایشـي نیسـت«. علي 
اصغـر زارعـي عضـو جبهه پایـداري و نماینده تهـران نیز پـس از راي مجلس به 
جزئیـات برجام، در صحن علني گریسـت. او سـپس به انتهـاي صحن علني آمد 
و نماینـده دلواپـس دیگـري با موبایـل از او فیلم مي گرفت و گفـت که به زودي 

ایـن فیلـم را با سـخنان زارعـي منتشـر خواهد کرد.
اعتـراض و اصـرار برخـی از نماینـدگان عضو جبهـه پایداری بـرای بیان تذکر 
کـه بـاال گرفـت و منجـر بـه تجمـع آنـان در مقابـل جایگاه هیات رئیسـه شـد، 
محمـد جـواد ظریـف وزیر امـور خارجه صحـن مجلس را تـرك کرد. امـا زارعي 

بـا داد و فریـاد بـا عراقچـي و تخـت روانچي حـرف مي زد.

تعیین نحوه 
استیضاح شهردار 

در شورای شهر 
شـورای  مجلـس  نماینـدگان 
اسـامی در نشسـت علنی دیروز 
رسـیدگی  پارلمـان  )سه شـنبه( 
بـه جزئیـات طـرح یک فوریتـی 
قانـون  از  مـوادی  اصـاح 
انتخابـات  تشـکیات، وظایـف و 
شـوراهای اسـامی کشـور و انتخـاب شـهرداران، مـاده 3 ایـن طـرح پـس از 
بحـث و بررسـی بـه تصویب رسـاندند. به موجـب مصوبه مجلـس، چنانچه یک 
یـا چنـد نفر از اعضای شـورای شـهر به عملکرد شـهردار یا عملیات شـهرداری 
بـه دلیـل عـدم انجـام وظایف قانونـی و یا ضعـف مدیریـت اعتراض یـا ایرادی 
داشـته باشـند ابتدا توسـط رئیس شـورا مـوارد را بـه صورت صریـح و مکتوب 
بـه شـهردار تذکـر می دهند. در صـورت عدم رعایت مفـاد مورد تذکـر و اصرار 
اعضـای معتـرض موضـوع به صورت سـؤال مطرح می شـود کـه در این صورت 
رئیـس شـورا سـؤال را کتبـاً بـه شـهردار ابـاغ می کنـد و وی موظف اسـت با 
هماهنگـی رئیـس شـورا حداکثـر ظرف مـدت 15 روز پـس از تاریـخ اباغ در 
محـل شـورا حاضـر شـود و بـه سـؤال مطـرح شـده پاسـخ دهـد. پـس از ارائه 
پاسـخ بـدون حضـور شـهردار نسـبت بـه قانع کننـده بـودن آن رأی گیـری به 

عمـل می آیـد. 
چنانچـه پاسـخ شـهردار از نظـر اکثریـت اعضای شـورا قانع کننده نباشـد 
موضـوع بـه صـورت اخطـار توسـط رئیس شـورا بـه شـهردار اباغ می شـود. 
نشـوند در صـورت  قانـع  پاسـخ شـهردار  از  بـار   2 اعضـای شـورا  چنانچـه 
درخواسـت یـک سـوم اعضـای شـورا اسـتیضاح شـهردار در دسـتور کار قرار 
می گیـرد. تقاضـای اسـتیضاح بایـد صریـح و دارای موضـوع یـا موضوعـات 
مشـخص باشـد. وی موظـف اسـت بـا هماهنگی رئیـس شـورا حداکثر ظرف 
مـدت 15 روز پـس از تاریـخ ابـاغ در محـل شـورا حاضـر شـود و به سـوال 

مطـرح شـده پاسـخ دهد.
پـس از ارائـه پاسـخ بـدون حضـور شـهردار در خصوص عـدم اعتمـاد به وی 
بـرای تـداوم تصـدی سـمت شـهرداری رأی گیـری می شـود. در صورتـی کـه 
شـهردار علیرغـم هماهنگی هـای صـورت گرفتـه در جلسـه اسـتیضاح حاضـر 
نشـود، اسـتیضاح کننـدگان مطالـب خـود را بیـان می کننـد و نسـبت بـه عدم 
اعتمـاد رأی گیـری می شـود. چنانچـه دو سـوم کل اعضـای شـورا رأی عـدم 
اعتمـاد بدهنـد شـهردار از کار برکنـار و فـرد جدیـدی از سـوی شـورا انتخـاب 
می شـود. نماینـدگان بـا 148 رأی موافـق، 13 رأی مخالـف و 12 رأی ممتنع از 
مجمـوع 250 نماینـده حاضـر در جلسـه بـا ارجـاع تبصره هـای 1 و 2 این ماده 

بـه کمیسـیون شـوراها موافقـت کردند.

نماینده ای که صالحی را 
تهدید کرد:

چرا باید عذاب 
وجدان داشته باشم؟

روح اهلل حسینیان در راهروی 
مجلـس دربـاره حرفـی کـه بـه 
صالحـی و دفـن وی در راکتـور 
بـه  توضیحاتـی  بـود،  زده  اراك 
گـزارش  بـه  داد.  خبرنـگاران 
خبرآنایـن، نماینـده تهـران در 
جمـع خبرنـگاران گفـت:  آقـاي صالحـي بـه ایـن دلیل کـه احتمـال داده بود 
بسـتري شـدن مـن از اتفاقـات مجلس باشـد به عیادتـم آمده بـود.  وي افزود: 
مشـکل اساسـي ناراحتـي قلبـي مـن ایـن بـود کـه دو شـب قـرص هایـم را 
نخـورده بـودم و بـا توجه به تشـنجي کـه روز یکشـنبه در مجلس اتفـاق افتاد 

و مـا هـم در وسـط میـدان بودیـم، همـان شـب راهـي بیمارسـتان شـدم. 
وي در پاسـخ بـه این سـئوال که حرف شـما بـه آقاي صالحي شـوخي بود 
یـا جـدي گفــت: من به شـوخي گفتم ولي ایشـان جـدي گرفت! حسـینیان 
در پاسـخ بـه ایـن سـئوال کـه بعـد از آن روز عذاب وجـدان نداریـد، تصریح 
کـرد: چـرا بایـد عـذاب وجـدان داشـته باشـم؟! ایـن عضـو جبهـه پایـداري 
خاطرنشـان کـرد: اصـل قضیـه از ایـن قرار بود کـه بعـد از بیانیه لـوزان، من 
و آقـاي بذرپـاش در کمیسـیون امنیـت ملـي بـه آقـاي ظریـف گفتـه بودیم 
کـه بـا ایـن بیانیـه غنـي سـازي 20 درصـد و آب سـنگین اراك را از بیـن 
بردیـد و بازدارندگـي را از کشـور گرفتیـد. وي ادامـه داد: بـا اینکـه مـا هیـچ 
گاه بـه دنبـال بمـب اتـم نبـوده و نیسـتیم امـا صهیونیسـت ها احسـاس مي 
کردنـد کـه بـا وجـود دسـتاوردهایي که داریـم، امـکان و توانایي سـاخت آن 
را داشـته باشـیم. امـا بعـد از ایـن بیانیـه وزیـر خارجه اسـرائیل مـا را تهدید 

بـه بمبـاران هسـته اي کرد.
وي افـزود: در جلسـه یکشـنبه مـن همیـن را دوبـاره بـه آقـاي ظریـف 
گفتـم کـه بـا ایـن کارتـان یـک حربـه رواني به دشـمن مـي دهید و بـه  آن 
هـا احسـاس قـدرت دسـت مي دهـد، ولي شـما حرف مـن را گـوش ندادید. 
حسـینیان گفـت: مـن به آقـاي ظریف و صالحـي گفتم اگر امریکا و اسـرائیل 
بـه ایـران حملـه کردنـد مـردم شـما را دسـتگیر و مجـازات خواهنـد کـرد و 
اگـر مـن کاره اي بـودم شـما را وادار مـي کـردم راکتـور اراك را کـه پـر از 
سـیمان کـرده ایـد خالـي کنیـد، آنوقت شـما را در آنجـا قـرار داده و دورتان 
را سـیمان مـي گیـرم! مـن نگفتـم رویـت سـیمان مـي ریـزم. ایـن نماینـده 
مجلـس بـا کنایـه دربـاره تصویب برجـام گفـت: امیدواریـم ایـن گل و بلبلي 
کـه آقـاي روحانـي  وعـده داده اسـت اتفـاق بیفتـد و تـورم و رکود از کشـور 

بربندد. رخـت 

مجلس شهرداری برجام

در خصـوص  هـا  گمانـه  برخـی  دولـت  سـخنگوی 
احتمـال تغییـر در تیـم اقتصـادی دولـت را رد کـرد و 
گفـت: فکـر نمـی کنـم رئیـس جمهـور چنیـن نظـری 
داشـته باشـند. گزیـده صحبت های محمـد باقر نوبخت  
در نشسـت خبـری ایـن هفته اش را در ادامـه به نقل از 

بخوانید: خبرآنایـن 
  در جلسـه هیئـت وزیـران رسـیدگی بـه احـکام 
دائمـی برنامـه ششـم بـه پایـان رسـید و االن آماده ایـم 
کـه آن را بـا قیـد یـک فوریـت تقدیـم مجلـس کنیم و 
مجلـس تـا نیمـه مهـر فرصـت دارد آن را بررسـی کند 
و بعـد از آن بودجـه 1395 را نیمـه مهـر بـه مجلـس 

تقدیـم خواهیـم کرد.

  اقتصـاد بیمـاری که در سـال 92 بهبود و مراقبت 
از آن بـه دولـت تدبیـر و امیـد سـپرده شـد به صـورت 
مرتـب رصـد شـده و شـاخص های اقتصـادی هفتـه ای 
دو بـار بـا دقـت و پیگیـری ویـژه رئیس جمهور بررسـی 

می شـود.
 مـا بایـد لحظه بـه لحظـه برنامه داشـته باشـیم و 
تدبیـر و امیـدی کـه مـردم بـه ایـن تدبیـر بسـتند این 
اسـت کـه دولـت متناسـبت بـا واقعیت هـا بـرای بهبود 

وضعیـت اقصـادی تـاش کند.
  مـاه مهـر هنـوز بـه پایـان نرسـیده اسـت بـدون 
شـک پیـش از پایان ماه ایـن یارانه به حسـاب خانوارها 

واریـز می شـود.

  )در مـورد پیگیـری حادثـه منـا ( خانـم امین زاده 
در دولـت مسـئول پیگیـری ایـن مسـئله شـدند البتـه 
وزارت امـور خارجـه و سـازمان حـج نیـز وظایـف خود 
را انجـام می دهـد. مـا تـا تعییـن تکلیـف وضعیـت 65 

مفقـود خـود پیگیری هـای الزم را انجـام می دهیـم.
  از اقـدام نماینـدگان مجلـس در رأی قاطـع بـه 
وزیـر راه و شهرسـازی در هفتـه گذشـته، تشـکر مـی 
کنـم. نماینـدگان با تصمیم تاریخی شـان بـه برجام هم 
نشـان دادنـد کـه آنها بـا درك درسـت واقعیات کشـور 
تصمیمـات سـنجیده اتخـاذ می کننـد. بایـد از مدیریت 
شایسـته هیـأت رئیسـه مجلس بـه ویژه علـی الریجانی 

کنم. تقدیـر 

تیم اقتصادی دولت تغییر نمی کند
سخنگوی دولت
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 پدران ما که موز نمی خوردند مگر چه شدند؟
 بخش شصت و هشت

تاریخ

پدران ما که موز نمی خوردند
 مگر چه شدند؟

در گـزارش روزنامـه کیهـان با تیتـر نمودن 
قسـمتی از سـخنان صنعتـی، رییـس کمیتـه 
بـا  کرمـان  مصرف کننـده  از  حمایـت  ملـی 
عنـوان »ورود کاالهای غیرضـروری به مصرف 

کننـده لطمـه زده اسـت« آورده اسـت: 
مصرفـی  کاالهـای  واردات  در  »نابسـامانی 

بـه مصـرف کننـده لطمـه زده و دولـت نیز با 
افزایش نـرخ خدمات خود عامـل اصلی گرانی 
ایـن مطالـب در جلسـه  محسـوب می شـود. 
اخیـر کمیتـه ملـی حمایـت از مصرف کننـده 
کـه بـا حضور محمـد طباطبایی )1( اسـتاندار 
و دبیـر حـزب رسـتاخیز ملت ایران در اسـتان 

کرمان تشـکیل شـده بـود اعام شـد. 
در ایـن جلسـه نقـش گروه هـای مختلـف 
رعایـت  و  ضایعـات  از  جلوگیـری  در  مـردم 
کامـل صرفـه جویی در مصرف مـواد خوراکی 
بازگـو شـد. در ایـن جلسـه محمـد صنعتـی 
مصرف کننـده  از  حمایـت  کمیتـه  رییـس 
طـی سـخنانی از این کـه دولت عامـل گرانی 
اسـت انتقـاد کـرد و گفـت: زمانـی کـه دولت 
بهـای بـرق، تلفـن، آب، بنزیـن، پسـت و ... را 
گـران می کنـد و مردم هـم پیـروی می کنند. 
هدف هـای  بـه  اشـاره  ضمـن  گاه  آن  وی 
کمیتـه یـادآور شـد ترتیبـی اتخـاذ شـده که 
گروه هـای بیشـتری از مـردم بـه عضویت این 

کمیتـه انتخـاب شـوند. 
وی از مـردم خواسـت که در امـر جلوگیری 
از ضایعـات و رعایـت کامـل صرفـه جویـی در 
اسـتفاده از مـواد خوراکـی نهایـت دقـت را به 
عمـل آورنـد. صنعتـی در پایان سـخنان خود 
از ورود بعضـی محصـوالت کشـاورزی انتقـاد 

کـرد و گفت: 
پـدران مـا کـه مـوز نمی خوردنـد مگـر چه 
شـدند؟ صنعتـی ضمن یادآوری لـزوم حمایت 
از باغ داران و کشـاورزان ایرانی گفت: متأسفانه 
ما چـوب مرکزنشـینان را می خوریم، جنسـی 
را 180 ریـال فاکتـور می دهند و زیر آن پنجاه 
ریـال بـه عنـوان دیگـری اضافه می کننـد، در 
حالـی کـه کارخانه هـای سـیمان سـود کانی 
دارنـد؛ دولـت به خاطر کمک به سـرمایه داران 
سـیمان را گـران می کنـد، امـا آهن و وسـایل 
الکتریکـی کـه احتیـاج داریـم وارد نمی کنند 
ولـی مـوز کـه احتیـاج نداریـم و نبـودن آن 
بـه اقتصـاد مملکـت لطمـه ای وارد نمی کنـد، 

فراوان اسـت. 
بـه  کرمـان  اسـتاندار  طباطبایـی  سـپس 
وظایـف کمیته ملی حمایـت از مصرف کننده 
اشـاره کرد و افـزود: اعضای این کمیته وظایف 
مهـم و حساسـی بـه عهـده دارنـد و بایـد در 

جهـت کنتـرل نرخ هـا و راهنمایـی اصناف در 
عرصـه کاالی خـوب نهایت دقـت و مراقبت را 
بـه عمـل آورند و بـا ایمـان و عاقه بـه دنبال 

انجـام خواسـت های مـردم باشـند...« )2( . 
تحریم کاال در نوروز

جلسـه  از  آینـدگان  روزنامـه  گـزارش  در 
کمیتـه حمایـت از مصرف کننـده کرمـان در 
تیـر مـاه 1357، بـه ایـن مـوارد اشـاره شـده 

: ست ا
»جلسـه کمیتـه حمایـت از مصرف کننـده 
در  اعضـا  کلیـه  شـرکت  بـا  کرمـان  شـهر 
محـل کمیتـه تشـکیل شـد. در ایـن جلسـه 
از  حمایـت  کمیتـه  رییـس  صنعتـی  ابتـدا 
جلسـه  در  اعضـا  حضـور  از  مصرف کننـده، 
تشـکر کـرد و افـزود: بایـد مسـایل را طـوری 
بررسـی کنیـم کـه تولیـد کننـده و مصـرف 
کننـده در یـک حد باشـد و بـه مصرف کننده 

نشـود.  اجحـاف 
وی گفـت: در ماه های گذشـته مـا با کمبود 
شیشـه و آهـن و کاشـی مواجـه بودیـم که با 
کمبـود  ایـن  تعاونـی  شـرکت های  تشـکیل 
برطرف شـد و 4000 تن آهـن و 60 هزار متر 
شیشـه وارد شـهر شـد. وی سـپس به تحریم 
کاال در نـوروز که مردم کرمان از آن اسـتقبال 
کردنـد، اشـاره کـرد و گفـت: باید مـردم را به 

صرفه جویـی تشـویق کرد.
در  ناسـیونال  ایـران  نماینـده  افـزود:  وی 
بـه  را  پیـکان  اتومبیل هـای  فـروش  کرمـان، 
صـورت خانوادگـی درآورده و اتومبیل هـا را با 
15 هـزار تومـان اختاف گران تـر در بازار آزاد 
می فروشـد. در اینجـا کمیتـه پیشـنهاد کـرد 
کـه به هر خانـواده یـک اتومبیل بیشـتر داده 

. د نشو
نـرخ تعمیـرات  محمـد صنعتـی در مـورد 
کـه  نرخ هایـی  گفـت:  پیـکان  اتومبیل هـای 
می کنـد،  عمـل  تهـران  در  ناسـیونال  ایـران 

کرمـان  در  عینـاً  ناسـیونال  ایـران  نماینـده 
عمـل می کنـد و بـا ایـن کار به مـردم اجحاف 
می شـود و در مـورد دیگـر کاالهـا وی گفـت: 
خـودداری  کاال  عرضـه  از  تولیدکننـدگان 

می بردنـد. بـاال  را  نـرخ  و  می کننـد 
دانشـگاه  اسـتاد  همایـون  شـریف  دکتـر 
کرمـان اظهـار داشـت: دولت که خـود با گران 
کـردن نرخ پسـت و تلگراف و تلفـن در گرانی 
تأثیـر می گـذارد، شـما چگونه توقـع دارید که 

تولیدکننـدگان نرخ هـا را بـاال نبرنـد؟
علـی آریـا اسـتاد دانشـگاه کرمـان گفت: بر 
اسـاس شـاخص قیمت هـا از سـال 1340 تـا 
کنـون کـه اخیـراً منتشـر شـده اگـر بررسـی 
کنیـم می بینیـم افزایـش قیمت هـا ضـروری 
بـوده اسـت که بهـای تلفن و تلگـراف افزایش 

بد. یا

دکتـر شـریف همایـون پاسـخ داد: دولـت 
نبایـد یـک بـاره نرخ هـا را بـاال ببـرد. دکتـر 
بایـد  افـزود: بـه نظـر مـن  شـریف همایـون 
اقتصـاد را از خانـواده شـروع کنیـم، از ایـن 
در  زانـو  بـه  را  بـازار  می توانیـم  مـا  طریـق 

بیاوریـم.
سـپس فاطمـه جهانگرد )3( گفت: بایسـتی 
بگویـم هـر کسـی می توانـد نـرخ را بـاال ببرد 
و مـن تصـور می کنـم ایـن بـاال رفتـن درآمد 
سـرانه مـردم بوده کـه باعث باال رفتـن نرخ ها 
بـا خریـد  شـده و خـود مـا مـردم هسـتیم 
کاالهـای گـران بـر گرانـی دامـن می زنیـم و 
مـن معتقدم کمیتـه حمایـت از مصرف کننده 
بایسـتی در سراسـر مملکت به مـردم آموزش 

مصـرف دهـد« )4(.

پی نوشت:
)1( ـ سید محمد طباطبائی استاندار کرمان از سال 1354 تا 1357 ش.

)2( ـ روزنامه کیهان، یکشنبه 29 خرداد 1356، شماره 10193.  
)3(ـ  نویسـنده، پژوهشـگر و شـاعر کرمانـیـ  بـا تخلص »جـان جهان«ـ  که 

در سـال 1386 ش. فـوت و در قبرسـتان هنرمندان کرمـان دفن گردید.
)4( ـ روزنامه آیندگان، شنبه 24 تیر 1357، شماره 3167.

)5( ـ روزنامه اندیشه، بهمن 1350،  شماره 1470 19.
)6( ـ از اسناد آقای محمد صنعتی.
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سینما

خبرخبر

تصویری از جان اسنو سر صحنه 
فیلمبرداری » بازی تاج و تخت« 

حضورکیـت  هرینگتـون درصحنـه فیلم بـرداری 
نشـانه ای  تخـت«  و  تـاج  »بـازی  ششـم  فصـل 
قدرتمنـد از حضـور او در فصـل ششـم این سـریال 
اسـت. شـخصیت جـان اسـنو بـا بـازی ایـن بازیگر 
در قسـمت پایانی فصل پنجم سـریال کشـته شـد. 
بـا ایـن حـال ایـن بازیگـر 28 سـاله با لبـاس جان 
اسـنو در صحنـه فیلم بـرداری سـریال در بلفاسـت 
دیده می شـود. بسـیاری از طرفداران این سـریال بر 
ایـن عقیده انـد که جان اسـنو به وسـیله ملیسـاندر 
بـه زندگـی بازخواهد گشـت. البته ایـن احتمال نیز 
وجـود دارد کـه حضـور او در صحنـه فیلم بـرداری 
تنهـا بـرای ضبـط فلش بک هایی به گذشـته باشـد 
.هرینگتـون پیـش از ایـن در یـک مصاحبـه گفتـه 
بـود : »همیـن قـدر بگویـم کـه تـا مدتـی »بـازی 
تـاج و تخـت« قسـمتی از زندگـی من خواهـد بود. 
احتمـاال پایـان کار مـن با این سـریال زمانی اسـت 
کـه وارد 30 سـالگی شـده باشـم.« او اعـام کـرده 
کـه قـراردادش بـرای بـازی در ایـن سـریال هنـوز 
بـه پایان نرسـیده اسـت. هنوز کسـی از سرنوشـت 
نهایـی جـان اسـنو در ایـن مجموعـه آگاه نیسـت، 
هرچنـد غالب ترین پاسـخ بـرای این پرسـش، تائید 

مـرگ جـان اسـنو بوده اسـت.

شکایت می کنیـم
 مدیـر برنامـه های بنیامیـن بهادری بـا تکذیب 
ازدواج ایـن خواننـده بـا یکـی از بازیگران سـینما و 
تلویزیـون، از پیگیـری قضایـی بـرای رسـیدگی به 

این شـایعه خبـر داد.
بنیامیـن  برنامـه هـای  احمـدی مدیـر  سـلیم 
بهـادری خواننـده پـاپ بـا انتقـاد از رویـه برخی از 
رسـانه های مکتـوب و مجـازی طی روزهـای اخیر 
کـه شـایعاتی دربـاره زندگـی شـخصی  خواننـده 
بـه  کرده انـد  ایجـاد  کشـورمان  پـاپ  موسـیقی 
خبرنـگار مهـر توضیـح داد: بـه طـور حتـم هرگونه 
اتفـاق و یـا جریانـی کـه مرتبـط بـا فعالیـت هـا و 
زندگـی شـخصی بنیامیـن بهـادری باشـد از طریق 
رسـانه هـای رسـمی بـا ذکـر منبـع اطـاع دهنده 
خبـر به سـمع و نظـر عموم مـردم خواهد رسـید و 
من بسـیار متاسـفم که طی روزهـای اخیر که گروه 
مـا بـرای تور کنسـرت هـای آمریـکا در این کشـور 
حضور داشـت، شـایعه هـای نادرسـتی در برخی از 
رسـانه ها منتشـر شـد کـه به هیـچ عنـوان زیبنده 
مردم کشـور مـا نیسـت. وی ادامـه داد: بنده ضمن 
تکذیـب خبـر ازدواج بنیامین بهـادری با خانم بهاره 
افشـاری تاکیـد مـی کنـم کـه در صـورت هرگونـه 
انتشـار خبـر و یـا مطلبی پیرامـون ایـن موضوع به 
طـور قطع این حـق را برای خود قائـل خواهیم بود 
کـه پیگیری هـای قضایی را نسـبت به کسـانی که 
مرتکـب پخـش اخبـار نادرسـت و کذب می شـوند، 
انجـام دهیـم. این باعث تاسـف اسـت که بسـیاری 
از افـراد و بدخواهـان بـا ورود بـه زندگـی شـخصی 
هنرمنـدان ایـن چنیـن آنهـا را وارد حاشـیه مـی 
کننـد. مدیر برنامـه های بنیامین بهـادری در پایان 
و دربـاره حضـور بنیامیـن بهادری در برنامه امشـب 
21 مهـر مـاه »خندوانـه« بیان کـرد: ایـن خواننده 
بـه دعـوت برنامـه »خندوانـه«در ضبـط تلویزیونی 
مجموعـه حضور پیـدا کرد ولی در برخـی از خبرها 
منتشـر شـده بود کـه وی به همـراه بهاره افشـاری 
بـرای اولین بار در برنامـه »خندوانه« حضور خواهد 
یافـت کـه مـن از همین جـا ایـن موضوع را رسـماً 
تکذیـب مـی کنم و بـاز هم تکـرار می کنـم که در 
صـورت هرگونه انتشـار اخبار نادرسـت پیرامون این 
ماجـرا، پیگیری هـای قضایی را انجـام خواهیم داد. 
البتـه تـا اینجـای کار نسـبت بـه فضایی کـه منجر 
بـه ایجاد بسـیاری از حاشـیه ها شـده نیـز اقدامات 
قضایـی را انجـام خواهیـم داد که از این پس کسـی 
بـه ایـن راحتـی ها نتوانـد با آبـرو و حیثیـت حرفه 

ای افـراد بـازی کند.

کیفر سـاترلند - بازیگر سـریال تلویزیونی »24« - اعام 
کـرد که تحـت هیچ شـرایطی در ایـن مجموعـه تلویزیونی 

ایفـای نقـش نمی کند.
بـا این کـه شـبکه »فاکـس« اوایل سـال جـاری میادی 
اعـام کـرد بـا بازیگـر جدیـدی ضبـط سـریال جاسوسـی 
امیـدوار  ایـن مجموعـه  کـرده، مخاطبـان  آغـاز  را   »24«
بودنـد »کیفـر سـاترلند« بـاز هـم در نقـش »جـک بائـر« 
در  اخیـرا  شناخته شـده  بازیگـر  ایـن  امـا  شـود.  ظاهـر 
مصاحبـه ای کـه با »بی .بی .سـی« انجـام  داد، گفـت: »24« 

بـه طـور قطـع بـرای مـن تمـام شـده اسـت.
وی در سـخنان اخیـر خـود اظهـار کـرد: تحـت هیـچ 
شـرایطی بـه ایـن سـریال تلویزیونـی بازنمی گـردم. »24« 
یکـی از بزرگتریـن هدیه هایـی بـود کـه بـه عنـوان یـک 
بازیگـر بـه مـن داده شـد، امـا حـاال ایـن جریان بـدون من 
ادامـه دارد. مـن می خواهـم کارهـای دیگـری انجـام دهـم.

سـاترلند هنرپیشـه کانادایی اسـت که در دهـه 1980 با 
فیلم هایـی چون »پسـر گمشـده« و »سـاح های جوان« به 
شـهرت رسـید، کار خود را در تلویزیون آغاز کرد و سـپس 

پا به عرصه سـینما گذاشـت.

در  بیشـتر  می خواهـم  افـزود:  همچنیـن  بازیگـر  ایـن 
تلویزیـون کار کنـم. تجربـه مـن در »24« باورنکردنـی بود. 
امـا مهمترین سـود آن این بـود که کاری را انجـام می دادم 
کـه مـردم واقعـا تماشـا می کردنـد و از آن لـذت می بردند. 
فیلم هایـی بـوده کـه در آن بـازی کـرده ام. مـردم ممکـن 
اسـت از آن هـا لـذت بـرده باشـند، امـا شـاید تعـداد کمی 
واقعـا آن هـا را تماشـا کـرده باشـند. بنابرایـن »24« بـرای 
مـن خیلـی شـورانگیز بـود. مهمتریـن ویژگـی آن ایـن بود 
کـه ایـن سـریال در دسـترس تعـداد زیـادی از مـردم قرار 
داشـت. این کـه بدانـم آن هـا لـذت برده انـد خیلـی برایـم 
ارزشـمند بـود. سـاترلند همچنیـن گفـت: فکـر نمی کنـم 
رسـانه ای بهتـر از تلویزیـون در حـال حاضـر وجود داشـته 
پروژه هـای  دنبـال  بیشـتر  دارم  دوسـت  بنابرایـن  باشـد؛ 
تلویزیونـی باشـم تـا ایـن تجربـه را تکـرار کنـم. بایـد زمان 
صـرف کـرد تـا کارهایـی مثـل ایـن پیـدا شـود و ایـن بـه 
ایـن معناسـت که بایـد کمتـر کار کنیم؛ بنابرایـن من صبر 
می کنـم تـا کاری که ارزش و پتانسـیل جـذب مخاطبان به 

انـدازه بیننـدگان »24« را داشـته باشـد، پیـدا شـود.
تلویزیونـی  تلویزیونـی »24« محصـول شـبکه  سـریال 

»فاکس« آمریکاسـت، سـاخت این سـریال از نوامبر 2001 
آغاز شـد و پس از سـاخت 192 قسـمت در 24 می 2010 
سـرانجام بـه پایـان رسـید. ایـن سـریال چندیـن جایـزه از 
جشـنواره های »امـی« و »گلـدن گلوب« به عنـوان بهترین 
سـریال درام در سـال 2003 دریافت کرده اسـت. شخصیت 
اصلـی ایـن سـریال »جـک بائر« اسـت که در هشـت فصل 

ایـن سـریال سـاترلند نقـش او را بازی کرده  اسـت.
بائـر در »سـی. تی .یو« یـا همان سـازمان ضدتروریسـتی 

کـه شـاخه ای از سـازمان »سـیا« اسـت کار می کنـد. هـر 
فصـل، یـک روز تـاش او را بـرای متوقـف  کـردن حمـات 
بیسـت وچهارم  قسـمت  در  و  می دهـد  نشـان  تروریسـتی 
روز او تمـام می شـود. هـر فصـل ایـن سـریال، 24 قسـمت 
دارد کـه از لحـاظ داسـتانی بیسـت وچهار سـاعت یـک روز 
را شـامل می شـود و مـدت هـر قسـمت حـدوداً 40 دقیقـه 
اسـت کـه با ترکیـب پیام هـای بازرگانـی دقیقاً یک سـاعت 

می شـود.

Better Call Saul
وکیل قالبی

اگـر سـریال Breaking Bad رو دیـده باشـید حتمـا اون 
وکیـل بـی شـیله و پیلـه بـه نـام سـاول رو میشناسـید. این 
سـریال بیانگـر زندگـی سـاول بیچـاره قبل از آشـنا شـدن با 
هاینزبـرگ جنایتـکار رو نشـون میـده بـا همون حـس هایی 
کـه Breaking Bad  القـا میکـرد، همـون شـهر و بعضـٌا 
همـون آدم ها. سـاول برخـاف برادرش که یـک وکیل حرفه 
ای و نامـدار میباشـد، یـک دلـه دزد بیـکار اسـت کـه جـز 
کاهبـرداری هـای کوچـک و زنـدان رفتـن کار دیگـری بلد 
نیسـت ولـی یکبـار بـرای همیشـه خـط قرمـزی دور دوران 
جاهلـی خـود میکشـد و در شـرکت بـرادرش نامـه رسـان 
میشـود! پـس از مدتی بـدون خبـر اطرافیان مـدرك وکالتی 
از یـک دانشـگاه غیر حضوری حقوق دریافـت میکند و خیال 
میکنـد کـه بـرادرش از پیشـرفت وی خوشـحال میشـود اما 

اصل قضیه چیز دیگری است...
 AMC تاکنون 1 فصل 10 قسـمتی از این سـریال از شـبکه

پخش شـده است.

Brooklyn nine-nine
کارآگاه گجت نیویورکی

گروهـی از پلیـس هـا و کارآگاهان خبـره و جـوان نیویورکی 
در پاسـگاه پلیـس 99 نیویورك دور هم جمع شـده اند. همه 
چیـز رو به بـازی میگیرند و بین خودشـون مسـابقه میزارند. 
یکـی از ایـن کارآگاهـان جیک نـام دارد که بسـیار بازیگوش 
و شلختسـت. کاپیتـان جدیـدی کـه رییس پلیس حـوزه 99 
میشـه میخـواد کـه گروه اونهـا رو مخصوصا جیـک رو تبدیل 
بـه پلیـس هایـی کارآمـد و ماشـینی کنـه ولـی خـب زهـی 
خیـال باطـل! هر قسـمت 20 دقیقه ای این سـریال داسـتان 
و پرونـده خـاص خـودش رو شـامل میشـه. فصـل سـوم این 
سـریال بـه تازگـی شـروع شـده و در 24 قسـمت بـه پایـان 
میرسـد. بازیگـر نقش جیـک بخاطر این نقشـش برنده جایزه 

گلدن گلوب و نامزد جایزه اسکار شد.

Hannibal
گوشت خوش طمع انسان

صحنـه هـای خوفناك، القـای حـس روانپریش بـودن، خون 
و سـاخی از ویژگـی هـای بـارز این سـریال میباشـند. دکتر 
هنیبال لکتر متخصص روانشناسـی اسـت کـه دارای عایقی 
بـس عجیـب و غریب اسـت. عاشـق سـاخی کـردن و پخت 
غذاهای خوش طمع و زیبا از گوشـت انسـان اسـت، غذاهایی 
از قربانیـان بـی گناهـی کـه در دام دکتـر آدمخـوار شـهر 
چسـپیک افتادنـد. در آنسـوی داسـتان ویـل گراهـام اسـتاد 
دانشـگاهی کـه بخاطـر قـدرت تخیـل خویـش در بازسـازی 
صحنـه هـای جرم بـه سـازمان FBI  کمک میکنـد. FBI و 
ویـل گراهـام نیـز بعد از مدتـی از دکتر لکتر کمـک میگیرند 
بـرای یافتـن دکتر لکتر!!! 3 فصل 13 قسـمتی از این سـریال 

جنایـی – معمایـی در حـال پخش اسـت. 

House of Cards
سیاست بی حد و اندازه

دیویـد فینچـر هـر چه بسـازد دیـدن دارد اما ایـن یکی فرق 
نماینـده کنگـره  نقـش  اسپیسـی معـروف در  دارد. کویـن 
آمریـکا بـازی میکنـد. نامـزد ریاسـت جمهوری بـه وی وعده 
وزارت امـور خارجـه را داده اسـت امـا هیچگاه بـه وعده خود 
عمـل نمیکنـد. خـواب را از او میگیـرد و پس از سـرخوردگی 
های فراوان به جای دشـمنی لباس دوسـتی میپوشـد. کوین 
اسپیسـی توانـا که درنقـش فرانسـیس آندروود بـازی میکند 
بـا بـازی جـذاب خـود در ایـن نقـش بیننـده را در ارتباطـی 
تنگاتنگ با شـخصیت خود و سیاسـت هـای وی قرار میدهد 
بـه طـوری حتـی کارهـای بـد او را هم زیبـا تعبیـر میکنند. 
ایـن سـریال از شـبکه Netflix پخش میشـود و تـا کنون 3 

فصـل 13 قسـمتی از آن پخش شـده اسـت.

Ray Donovan
GTA  در دنیای واقعی

اگـر به دنبال سـریالی با مضمون خشـونت در کنـار مکان ها 
و فضـا های لوکـس، افراد پولدار هسـتید، ری داناوان انتخاب 

خوبـی میتونـه باشـه. ری دانـاوان یـک حـال مشـکات در 
لـس آنجلـِس کـه بـه مشـکات افـراد پولـدار میپـردازه و 
گنـدکاری اونهـا رو الپوشـونی میکنـه. داسـتان از اونجایـی 
شـروع میشـود کـه پـدر ری پـس از سـال هـا از زنـدان آزاد 
میشـه و دوبـاره میشـه کابـوس شـبونه خانوادش، پـدری که 
جـز فاکـت و بدبختـی بـرای خانـوادش چیـزی بـه ارمغـان 
نمیـاره. در ایـن بین ری که مشـکات خاص خـودش را داره 
بـاز هـم تـاش بـه دور کردن پـدرش به هـر طریقی میشـه. 
بهتریـن  از  یکـی    Jon Voight توسـط  پـدر ری  نقـش 
بازیگـران هالیـوودی اجـرا میشـود کـه بخاطـر همیـن نقش 
هـم برنـده جایـزه معتبر اسـکار شـد. تاکنون 3 فصـل کامل 
12 قسـمتی از ایـن سـریال از شـبکه Showtime  پخـش 

شده است.

The Walking Dead
غریزه زنده ماندن

شـبکه AMC 5 سـال پیـش پروژه پـر هزینـه و گرانقیمت 
خـود را به نمایش گذاشـت.پروژه ای آخرالزمانـی که در ابتدا 
داسـتانی جـز کشـتن زامبـی ها بـرای زنـده ماندن نداشـت. 
امـا بعدهـا ایـن سـریال از لحـاظ محتوایـی غنـی تـر شـد و 
ارتبـط سـفت و سـختی بین شـخصیت هـای خوب داسـتان 
بـا یکدیگر و بینندگان برقرار شـد. شـخصیت هایـی که رفته 
رفتـه مجبـور به زیر پا گذاشـتن اصول انسـانی خود شـدند و 
بـرای نجـات دادن خانـواده و دوسـتان خود مجبور بـه انجام 
هـر کاری شـدند، کارهایـی کـه غریـزه زنـده مانـدن آنهـا را 
مجبـور بـه انجـام دادن آنهـا کـرد. این سـریال با هزینـه بالغ 
بـر 4 میلیـون دالر بـرای هر قسـمت یکی از پـر بیننده ترین 
سـریال هـای روز جهـان اسـت کـه تـا کنـون 5 فصـل از آن 
منتشـر شـده اسـت.  بـه تازگی سـریالی الهـام گرفتـه از آن 
بـه نـام Fear The Walking Dead بـا شـخصیت هـای 

متفـاوت شـروع به پخش شـده اسـت.

کیفر ساترلند : 

هرگز دیگر در مجموعه »24«
بازی نمی کنم 

این سریال ها را از دست ندهید!

خبر

فراخوان آگهی ارزیابی کیفی )107-94( )نوبت دوم(
شرکت گاز استان کرمان در نظر دارد مناقصه ای را، با شرایط ذیل برگزار نماید.

داوطلبـان واجـد شـرایط دارای شناسـه ملـی اشـخاص حقوقی ایرانـی می تواننـد از زمان درج اولیـن نوبت آگهی با ارائه معرفی نامه کتبی در سـاعات اداری )شـنبه تا سـه شـنبه 7-16 و چهارشـنبه هـا 7-15( به 
دفتـر امـور قراردادهـا واقـع در کرمـان- بلوار 22 بهمن- حدفاصل سـه راه ادیب با چهار راه شـعبانیه- شـرکت گاز اسـتان کرمـان جهت اعالم آمادگـی مراجعه و اسـناد ارزیابی کیفـی را دریافت و بـا توجه به مفاد 
آن مـدارک مـورد نیـاز را تهیـه، تنظیـم و تکمیـل و حداکثر تـا 14 روز تقویمی پـس از تاریخ چـاپ آخرین نوبت آگهی بـه دبیرخانه کمیته فنـی و بازرگانی/ هیئـت انتخاب مشـاور )اتاق 105( تسـلیم نمایند. بدیهی 
اسـت توزیـع اسـناد مناقصه منـوط به ارزیابی کیفـی مناقصه گران توسـط کمیته فنی و بازرگانی می باشـد. )نـوع تضمین شـرکت در مناقصه: ضمانت نامه بانکی/رسـید بانکی( متقاضیان می بایسـت جهت کسـب 

اطالعـات بیشـتر بـه سـایت www.nigc-kerman.ir و پایگاه اطالع رسـانی مناقصـات http://iets.mporg.ir مراجعه و نسـبت به ثبت نام در سـایت پایگاه اطالع رسـانی مناقصـات اقدام نمایند.

مبلغ تضمین )ریال(مدت زمان اجرا )روز(شماره مناقصهتعداد نوبتتعداد مرحلهموضوعکدفراخوانردیف

انجام خدمات قرائت کنتور،  توزیع صورتحساب و وصول مطالبات مشترکین بدحساب جزء و 11/423284
36525/000/000 روز107-94دویکعمده در شهرهای زرند، راور،کوهبنان، یزدان شهر، کیان شهر و روستاهای تابعه

روابط عمومی شرکت گاز استان کرمان
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سالمت

کلینیک زیبایی پیام ما
قصـد  سـتون  ایـن  در 
سـواالت  پاسـخ  داریـم 
پزشـکی خواننـدگان مـان 
را در زمینـه هـای مختلف 
پزشـکی بدهیـم. همچنین 
توصیـه های مهم سـالمتی 
را از زبـان خـود پزشـکان 

باشـیم. داشـته 
خواننـدگان محتـرم لطفا سـواالت خـود را در 
رابطـه بـا تمام رشـته هـای تخصصی پزشـکی 
را بـه شـماره 10009353412500 پیامـک کنید 
تـا از طریـق دکتـر صفا بـا پزشـکان متخصص 
حـاذق شـهرمان در میان گذاشـته و پاسـخ را 

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

www.drsafa.org
بـا پیوسـتن بـه کانـال تلگـرام مرکز پزشـکی 
زیبایـی دکتـر صفـا از مهمتریـن و جدیدترین 
خدمـات زیبایـی ایـن مرکـز مطلع شـده و از 
خدمات مشـاوره رایـگان و انالین بهـره ببرید.

Telegram.me/safacenter

0913...1697
خیلـي اتفاقي متوجه شـدم در اسـتخوان بازوي دسـت 
راسـتم یک کیسـت اسـتخواني وجود دارد که بـا توجه به 
عکـس هـاي رادیولـوژي وام آر آي انـدازه آن بزرگ اسـت. 
مـي خواسـتم بدانـم روش هـاي درمانـي بـراي رفـع این 
مشـکل چگونـه اسـت؟ یک سـوال دیگـر، دکتـري من را 
معاینـه کـرد و گفـت فعـآ نیازي بـه عمل نـدارم ولي من 
شـنیده ام بایـد پاتولـوژي انجـام دهم. مي خواسـتم در این 

مـورد اطاعاتي به دسـت آورم. 
پاسـخ: کیسـت هاي اسـتخواني، یافتـه هایـي تصادفـي 
)Accidental Finding( هسـتند. فـرض کنیـد فردی 
سـرما خـورده اسـت و یـک عکـس از ریـه اش مي گیریـم 
تـا ببینیـم عفونتي در ریـه دارد یا خیر و چـون بازوهایش 
هـم در عکـس کنـار ریـه اش مـي افتنـد خیلـی اتفاقـی 
متوجـه مـی شـویم یـک کیسـت در بازویـش وجـود دارد 
کـه بیمـار از بـدو کودکـي آن را داشـته و تاکنـون هیـچ 
مشـکلي برایـش ایجـاد نکـرده اسـت. بـه چنیـن چیـزي 
یافتـه تصادفـي مي گوییـم؛ همانطـور کـه شـما نیـز ایـن 
کیسـت را تصادفـي یافته اید. شـما باید تحت نظر باشـید. 
اگـر ایـن کیسـت روز به روز بـزرگ تر و دردناك تر شـود 
و شـما را اذیـت کنـد مـي توانیـم از آن نمونـه بـرداري 

  . کنیم
امـا شـکل بعضي از کیسـت ها در اسـتخوان معموال به 
گونـه اي اسـت که بـه اصطاح رادیولوژیسـت هـا می گوید 
»بـه مـن دسـت نـزن، مـن بـراي بیمـار مشـکلي ایجـاد 
نمي کنـم.« در ایـن زمینـه پزشـکاني هسـتند که تخصص 
ویـژه دارنـد و دوره ایـن کیسـت هـا  را گذرانده انـد. اگـر 
پزشـک شـما گفتـه اسـت کـه نیـاز بـه جراحـي نداریـد، 
مـي دانسـته کـه وضعیـت چگونـه اسـت. معموال بـه این 
بیمـاران توصیـه مي شـود 6 مـاه بعـد نیـز عکـس بگیرند 
تـا ببینیـم آیـا کیسـت تغییـري کـرده اسـت یـا خیـر. 
اگـر تغییـري نکـرده باشـد مشـکلي بـراي بیمـار ایجـاد 

نمي کنـد.

0937...4691
مدتـی اسـت دچار درد در ناحیه دسـت چپم شـده ام. 
بـه دکتـر مراجعـه کـردم کـه برایـم آزمایش نوشـت و در 
آزمایـش کـم خوني تشـخیص داده شـد؛ به همیـن دلیل 

دارو مي خـورم امـا جوابـی نگرفتـه ام. باید چـکار کنم؟
پاسـخ: اگـر مشـکل تـان کم خونـي بـوده بایـد دوباره 
آزمایـش بدهیـد و جـواب آن را بـا آزمایـش اول مقایسـه 
کنیـد. اگـر کـم خونـي  رفـع نشـده باشـد باید به پزشـک 
مراجعـه کنیـد. اگـر هـم کـم خونـي  رفـع شـده اسـت، 
دیگـر ایـن درد ربطـي بـه کـم خونـي نـدارد و بایـد نـزد 

روماتولوژیسـت برویـد.

0914...2371
آیا ورزش دادن پوسـت بدن مفید است یا ضرردارد؟ 

پاسـخ: علـي رغم تبلیغاتـي که در مورد ورزش پوسـت 
مـي شـود هیـچ تاثیري در درمـان چین و چروك پوسـت 
نـدارد. بلکـه این کار بیشـتر وقت و انرژي بیمـار را گرفته 
قابـل  خیلـي  و  اسـت  مـدت  کوتـاه  بسـیار  آن  تاثیـر  و 

نیست پیشـنهاد 

گاهـی بـه برخـی مسـائل آنطـور کـه بایـد 
از  بی تفـاوت  می گذاریـم  و  نمی کنیـم  توجـه 

کنارمـان بگذرنـد.
گاهـي اصـا خودمـان هم متوجـه آنها نمي 
شـویم. گاهـي متوجـه مـی  شـویم امـا آنقـدر 
درگیر مسـئولیت ها و کارهاي روزمره هسـتیم 
کـه نمـي توانیـم وقتمـان را صـرف توجـه بـه 
آنهـا کنیـم و گاهـي متوجه چیزي مي شـویم 

امـا نمـي دانیم کـه آن چیـز آنقدر مهم اسـت 
کـه مـورد توجـه ویژه مـا قـرار گیـرد. آموزش 
مهـم اسـت، اطاعـات و آگاهـي ما مهم اسـت. 
خاصـه گاهـي نمـي دانیم چـه خطرهایـي از 

بیـخ گوشـمان رد مي شـوند.
یک زن چه صرفا همسـر باشـد و چه داراي 
فرزند باشـد، الزم اسـت خیلي چیزهـا را بداند. 
نـه فقـط درمـورد شـیوه هـاي همسـرداري یا 

تربیـت فرزنـد! بلکه در مورد خودش؛ شـناخت 
جسـم و روح خـودش و آگاهـي از خطراتـي 
کـه ممکـن اسـت زمانـي برایـش پیـش بیاید. 
در درجـه اول بایـد خودمـان بـراي خودمـان 
ارزش قائـل باشـیم؛ آنقـدر که به دنبال کسـب 
اطاعـات و آگاهـي کافـي در مـورد هرگونـه 

مسـئله مربـوط بـه خودمـان برویم.
یکـي از رایـج تریـن مشـکاتي کـه امـروزه 
زنـان مـا بـا آن درگیرند، عارضه اي اسـت به نام 
افسـردگي کـه یـا آن را نمي شناسـیم، یا نمي 
خواهیـم دربـاره اش فکـر کنیـم یـا مسـئولیت 
هـاي روزمـره را مانـع توجـه بـه عائـم آن مي 
دانیـم و یـا اگـر هـم بدانیم چیسـت و بفهمیم 
دچـار آن شـده ایم، گاه آگاهـي مـان دراین باره 
کم اسـت و منابع را نمي شناسـیم. این عارضه 
بسـیار مهـم اسـت. نبایـد از آن ترسـید. نبایـد 
نگـران خرافاتي چون بي آبرویـي در این زمینه 

شـد. آنچـه مـا آبـرو مـي خوانیـم، اینجـا مـي 
توانـد براندازنـده زندگي مان باشـد. نباید آن را 
کوچک شـمرد و نسـبت بـه آن بي تفـاوت بود.

راه هـاي بسـیاري براي مقابله و پیشـگیري 
ایـن عارضـه وجـود دارد. بایـد بخواهیـم کـه 
ایـن راه هـا را بدانیـم و بـه دنبـال یادگیـري 
تمـام نـکات مهـم در این زمینه باشـیم. بعضي 
چیزهـا در ظاهـر کـم اهمیـت  هسـتند. اما اگر 
مطالعـه کنیم و آمـوزش ببینیـم، آن وقت مي 
فهمیـم کـه مـي تواننـد از پراهمیـت ترین ها 

شـوند. تلقي 
بـي حوصلگـي، بـي انگیـزه و بـي تفـاوت 
شـدن، بداخاقـي، کـم یـا زیادشـدن فاحـش 
خـواب، اضطـراب و نگراني هـاي بیهـوده، زیـاد 
و ناگهانـي، ترس هاي بي منشـأ، ناامیدي،پوچي 
زندگـي، تمایـل به گریه کـردن مدام، احسـاس 
خستگي و سـردي، منزوي شدن و کناره گیري 

از هـر جمعـي و... همه اینهـا مي توانند از عائم 
اولیه افسـردگي باشند. اگر سـریع به مواجهه با 
آنها برویم، قابل پیشـگیري و رفع هسـتند. اگر 
بپنداریـم چیـز مهمي نیسـت یـا به هـر دلیل 
منطقـي یـا غیرمنطقـي نخواهیم بـه آن محل 
دهیم، ممکن اسـت همچون سـیاهچالي شـود 
کـه دیگـر ندانیـم چگونـه و نتوانیم کـه به این 
راحتي هـا از آن خـاص شـویم. االن در دنیـا 
و در کشـور مـا، راه هـاي بسـیاري بـراي کمک 
بـه بهبـود این عارضـه وجـود دارد. کافي اسـت 
بخواهیـم. اگـر بـراي خـود دالیلـي داریـم کـه 
ترجیـح مي دهیـم ایـن عارضـه یـا عائـم آن 
را نادیـده بگیریـم، حتمـا ابتـدا بـه خانـواده و 
فرزندانمـان فکـر کنیـم. اگـر خودمـان روزي 
غـرق در ناتوانـي و یأس شـویم، چگونـه باید از 
خـود توقع داشـته باشـیم که براي دیگـران در 

زندگـي مفید باشـیم؟

افسردگی را جدی بگیرد
 سارا زیباکالم

یادداشت

دکتر نگارستانی کارشناس فنی دامپزشکی کرمان در گفت و گو با پیام ما عنوان کرد:

افزایش خطر ابتال به تب مالت با مصرف لبنیات غیر پاستوریزه
 عطیه بهره بر

 فکـر مـی کنید بـه چه دلیلـی مصرف شـیر فله 
ای افزایـش پیدا کرده اسـت؟

مطـرح شـدن برخـی شـایعات کـذب ، اعتماد مـردم را به 
شـیر هـای پاسـتوریزه کاهـش داد و بـه طـور کلـی باعث 
شـد گرایـش مـردم بـه سـمت محصـوالت خـام یـا غیـر 
پاسـتوریزه افزایـش پیـدا کنـد. در واقـع دامپزشـکی بـا 
اسـتفاده شـیر فلـه ای مخالف اسـت و این مراکـز مجوز را 
از تشـکل صنفـی مربـوط به خود مـی گیرند کـه زیر نظر 

اداره صنعـت و معـدن می باشـد.
 چـرا اداره دامپزشـکی بـا مصـرف شـیر فله ای 

اسـت؟  مخالف 
بـه طـور کلـی از 1709 عامـل عفونـی شـناخته شـده در 
انسـان، حـدود 50 درصـد این عوامل عفونی بین انسـان و 
دام مشـترك هسـتند و از 114 عامل بیماری زای نوپدید 
مثـل مـرس ) کرونـا( بین انسـان و دام حـدود 73 درصد 

باشد. مشـترك می 
بـه  مـا  نگرانـی  فلـه  شـیر  از  افـراد  اسـتفاده  بحـث  در 
دلیـل تـب مالـت اسـت. اسـتفاده از شـیر و لبنیـات غیـر 
پاسـتوریزه احتمـال ابتـا افـراد را بـه تـب مالـت افزایش 
مـی دهد و بی شـک هزینـه های درمانی سـنگینی را می 
طلبـد کـه بایسـتی در سـطح اسـتان برنامـه خوبـی برای 
کنتـرل ایـن بیماری داشـته باشـیم. تـب مالـت در دام ها 
معمـوال بـدون عامـت اسـت و یا عائمـی دارد کـه فقط 
بصـورت تخصصـی قابـل تشـخیص می باشـند. در انسـان 
ایـن بیمـاری بـه بیمـاری هـزار چهـره معروف اسـت و به 
قـول یکـی از دوسـتان پزشـک، بیمـاری تب مالـت، روباه 

پزشـکی نـام دارد. بسـته بـه محل ایجـاد ضایعـه و حدت 
میکـروب عائم بسـیار متغیـری دارد. شـدیدترین عامت 
ایـن بیمـاری در انسـان بروسـا ملـی تنسـیس اسـت که 
عامـل ایجـاد کننـده اش گوسـفند و بـز اسـت کـه ایـن 
بیمـاری را بوجـود مـی اورد. عائـم انسـانی تـب مالـت 
شـامل مـواردی مثـل تب مـواج، تعریـق، ضعف، سـردرد، 
درد مفاصـل، بزرگ شـدن تحـال و اگر باکتری در کیسـه 
هـای مفصلـی جایگزیـن شـود ایجـاد آرتریت و یـا اگر در 
پـرده مننـژ جایگزیـن شـود مـی توانـد عائـم جسـمی و 

روانـی شـدید ایجـاد کند.
 راه های انتقال بیماری تب مالت کدام اند؟

از آنجاییکـه ایـن باکتـری در بـدن دام هـا بـه غـده های 
لنفـاوی رحمـی و پسـتانی دام گرایـش دارد در شـیر و 
ترشـحات رحمـی دام بـه وفور پیدا می شـود و مـی تواند 
از راه ایـن ترشـحات بـه راحتـی به انسـان منتقل شـود.و 
افـرادی کـه بـا دام بطـور مسـتقیم در تمـاس هسـتند 
در معـرض خطـر بیشـتری قـرار دارنـد. البتـه از لحـاظ 
از  ایـن بیمـاری  بهداشـت عمومـی بـرای عامـه جامعـه 
طریـق مصرف شـیر غیر پاسـتوریزه، پنیـر و خامه حاصل 

از شـیر خـام دام آلـوده منتقـل مـی شـود.
 عالئم بیماری تب مالت کدام ند؟

عائـم ایـن بیمـاری در انسـان گنـگ و مبهـم اسـت و 
افـرادی کـه بـا تعـرق شـبانه، ضعـف و بـی حالـی و کـم 
خونـی مواجـه می شـوند و سـابقه تماس بـا دام و مصرف 
لبنیـات غیـر پاسـتوریزه را دارنـد باید حتمـا آزمایش تب 

مالـت را انجـام دهند.
هـا  دام  در  بیمـاری  ایـن  گسـترش  از  چـرا   

جلوگیـری نمی شـود؟ اگر جلـوی این بیمـاری در 
دام را بگیریـم کنتـرل آن راحـت تـر نیسـت؟

از آنجاییکـه میکـروب تـب مالت بـه داخل سـلول میزبان 
نفـوذ مـی کند، ریشـه کـن کـردن آن از بدن میزبـان کار 
مشـکلی اسـت و در مـورد دام هـا درمـان صـورت نمـی 
گیـرد و صرفـا تنها شـیوه کنترل آن انجام واکسیناسـیون 
فراگیـر و همگانـی و تسـت کشـتار دام های آلوده اسـت. 
بیمـاری تـب مالت در انسـان یـک بیماری بسـیار تحلیل 
برنـده و بـا دروه درمـان طوالنی و در اکثر موارد بازگشـت 

پـس از درمان نیز شـایع اسـت.
 پـس شـما مـی گوییـد مـردم بـه جـای شـیر 

کننـد؟ مصـرف  پاسـتوریزه  شـیر  محلـی، 
بله..

 چـرا شـما بـه مصـرف شـیر پاسـتوریزه تاکید 
رید؟ دا

دلیـل اینکـه ما بـه مصرف شـیر پاسـتوریزه تاکیـد داریم 
ایـن اسـت کـه در کارخانـه نظـارت هـای الزم از طـرف 
دامپزشـکی صـورت مـی گیـرد و قابـل رسـیدگی اسـت. 
در کارخانـه مـوارد مختلفـی اعـم از میـزان بـار میکروبی، 
افزودنـی هـای مجـاز، افـزودن آب بـه شـیر و همچنیـن 
پایـش باقـی مانـده هـای آنتـی بیوتیکـی مـورد بررسـی 
قـرار مـی گیـرد و شـیر در صورتـی کـه تاییدیـه الزم را 
داشـته باشـد وارد چرخـه تولیـد کارخانـه مـی شـود امـا 
در مرکـز عرضـه شـیر فلـه چنیـن کنترلـی صـورت نمی 
گیـرد و بـه مصـرف مـردم مـی رسـد. شـیر فلـه از نظـر 
کیفیـت مناسـب نیسـت ضمنـا بعضـی مواقـع شـیرهایی 
را کـه اجـازه ورودشـان بـه کارخانـه داده نمـی شـود در 

ایـن مراکـز بـه فروش مـی رسـند. شـاید احسـاس کنیم 
کـه مصـرف شـیر فله بـه صرفه اسـت امـا در مراکز شـیر 
فلـه اگـر آب به شـیر اضافـه کنند مـا متوجه نمی شـویم 
و قابـل تشـخیص نیسـت. همچنیـن در کارخانه دسـتگاه 
هـای پاستوریزاسـیون در کمتـر از 1 دقیقـه دمـای شـیر 
را بـه 70 درجـه سـانتی گـراد مـی رسـانند کـه در ایـن 
دمـا عوامـل بیمـاری زا از بین مـی رود. نحـوه ی کار این 
دسـتگاه بـه صورتی اسـت که دمـای کل شـیر را همزمان 
بـه 70 درجـه سـانتی گـراد می رسـاند. اما ایـن در حالی 
اسـت کـه در خانـه بـا جوشـاندن شـیر بسـیاری از مـواد 
مغـذی آن ماننـد 20 تا 25 درصد میزان کلسـیم و بخش 
عمـده ای از ویتامیـن گروه B و تمـام ویتامین های گروه 

C از بیـن مـی روند.
هـدف از پاستوریزاسـیون ایـن اسـت کـه ما عمـل از بین 
بـردن عوامـل بیمـاری زا را انجـام دهیـم بـدون اینکـه از 
بـار غدایی شـیر کاسـته شـود. اما وقتـی شـیر را در خانه 
مـی جوشـانیم مـزه پختگی پیـدا می کنـد و بخش عمده 
ای از مـواد مغـذی بـه دلیل تـه گرفتن شـیر درون قابلمه 
بیـرون ریختـه مـی شـوند. جوشـاندن شـیر باعـث به هم 
ریختگـی سـاختمان پروتئنـی آن مـی شـود و نمیتـوان 

بعضـی فـراورده هـا را ماننـد پنیر تهیـه کرد.
 موارد اجتناب از مصرف شیر فله ای کدام اند؟

مـواردی کـه بایـد رعایـت شـود اجتنـاب از مصـرف مواد 
لبنـی کـه از منبـع غیـر مشـخص تامیـن شـده باشـد و 
حرارت ندیده باشـد مثل بسـتنی سـنتی و دسـتگاهی که 
منبـع تامین شـیر آن نامشـخص باشـد، پنیر هـای محلی 
کـه بـه دلیـل اینکه شـیر جوشـیده نمی شـود بیشـترین 
احتمـال انتقـال بیمـاری تب مالـت را دارا هسـتند. اما باز 
هـم اگـر بـا همـه ایـن تفاسـیر افـرادی تمایل بـه مصرف 
شـیر به صـورت فله ای دارند شـیر را از محـل هایی تهیه 
کننـد کـه کـه اطمینان از تازه بودن شـیر داشـته باشـند 
و حتمـا ایـن مراکـز بایـد بـه دلیـل سـریع الفسـاد بودن 
مجهـز به دسـتگاه های شـیر سـرد کـن باشـد. همچنین 
از شستشـوی دقیق مخازن شـیر اطمینان داشـته باشـیم 

و بافاصلـه بعـد از تهیه شـیر را بجوشـانیم.
اسـت  مانـده  اگـر صحبـت خاصـی  پایـان  در   

بفرماییـد.
اگـر مـی خواهید شـیر خام و یا پاسـتوریزه را بـه کودکان 
زیـر 2 سـال بدهیـد بایـد شـیر را بـه مـدت 20 دقیقـه 
بجوشـانید. دلیـل ایـن امـر هـم مقاومـت بسـیار بـاالی 
سـموم بعضی میکروب ها مثل میکـروب استافیلوکوکوس 
کـه اگـر در شـیر وجـود داشـته باشـد خـود میکـروب در 
پاستوریزاسـیون از بیـن مـی رود اما سـم یا توکسـین آن 
بـه پاستوریزاسـیون مقاوم بوده و در شـیر باقـی می ماند. 
بـه دلیـل اینکـه دسـتگاه گوارش کـودکان زیر 2 سـال به 
توکسـین حسـاس اسـت بایسـتی شـیر را بـه مـدت 20 

بجوشـانیم. دقیقه 

بهترین موقع 
جویدن آدامس از 
نظر علم پزشکی

موجـب  آدامـس  جویـدن 
مـی  جونـده  عضـات  تقویـت 
گـردد، اما مصـرف آن به صورت 
ناشـتا توصیه نمی شود. بهترین 
زمان بـرای جویـدن آدامس بعد 

از مصـرف غـذا اسـت، چـرا کـه بـدن را فریب مـی دهد کـه گویا غذایـی وارد 
دسـتگاه گوارش شـده است و در نتیجه دسـتگاه گوارش تولید شیره بیشتری 
مـی کنـد و ایـن موضـوع بـه هضـم غـذا کمـک مـی کنـد. جویـدن آدامس 
موجـب تحریک دسـتگاه گوارش و ترشـح شـیره معـده می گـردد. در بدن ما 
آنزیمـی بـه نـام پتاآلین وجـود دارد که موجـب هضم کربوهیدرات هـای اولیه 
مـی گـردد. بنابرایـن آدامس هـای بدون قند موجب آسـیب به دهـان و دندان 
نمـی شـوند. برخاف تصـور عامه مـردم جویـدن آدامس موجـب چاقی نمی 
گـردد و فرقـی نمـی کند آدامـس معمولی یا آدامـس بدون قند باشـد.   افراد 
دیابتـی هرگـز نبایـد آدامس هـای قنـددار یـا معمولـی را اسـتفاده کننـد، اما 
مصـرف بـدون قنـد آن تاثیـری بر میـزان قند بـدن این افـراد نـدارد، چرا که 
ایـن آدامس هـا دارای قندهای سـوبیتول یـا زایبیتول از دسـته قندهای الکلی 

هسـتند کـه میزان انـرژی بخشـی و قند آن بسـیار ناچیز اسـت.

اطالعاتی مهم 
درباره فواید 
خشکبار

مـواد  از  سرشـار  خشـکبار 
غذایـی مفید مثـل چربی های 
غیر اشـباع مناسـب برای قلب، 
و  هـا  ویتامیـن  هـا،  پروتئیـن 
مـواد معدنـی اسـت. بـا وجـود 

مزایـای خشـکبار، چنانچـه آن را در الیـه ای از شـکر یا نمک بپوشـانند نه 
نتهـا مفیـد نیسـتند بلکـه مـی تواننـد مضر باشـند.

بادام، بادام هندی و پسته
ایـن نـوع از خشـکبار از کالـری هـای برابـر برخوردارنـد و فاکتورهـای 
مثبتـی در هـر نـوع رژیم غذایی محسـوب می شـوند. این نوع از خشـکبار 
دارای اسـید چـرب »امـگا 3«، پروتئیـن و الیافـی هسـتند کـه کمـک می 

کننـد فرد احسـاس سـیری کند.
گردو

گـردو دارای اسـید چـرب »امـگا 3« اسـت کـه بـرای قلب مفید اسـت. 
همچنیـن مقـدار قابـل توجهی اسـید لینولئیـک دارد که بـه ضربان منظم 
قلـب کمـک مـی کنـد. گـردو بـه انـدازه روغـن زیتـون در پاییـن آوردن 

التهـاب و اکسیداسـیون در رگ هـا مؤثـر اسـت.

میوه و سبزي هاي 
آنتي استرس

سـبزیجات  و  هـا  میـوه 
رنگـي بـه دلیـل داشـتن آنتـي 
اکسیدان، میزان اسـترس روزانه 
را کاهـش داده و باعـث شـادابي 
و نشـاط مي شـوند. متخصصـان 
تغذیـه توصیـه مي کننـد تمـام 
مـواد غذایـي از جملـه میـوه و 

سـبزیجات رنگـي مثـل انواع تـوت ها، گیـاس و حتي مرکبـات نارنجي رنگ 
بایـد حتمـا در طـول روز مصـرف شـوند چـرا که هـر رنـگ از میوه هـا داراي 
آنتي اکسـیدان قوي اسـت. آنتي اکسـیدان ها با کم کردن اسـترس و افزایش 
تـوان بدنـي منجـر بـه کاهـش بیمـاري هـا شـده و شـادابي روزانـه را تأمین 
مي کننـد. تـوت، تمشـک، تـوت فرنگـي و زغـال اخته بـا وجود طعم شـیرین 
خـود مشـهورترین آنتـي اکسـیدان هـا بـراي جلوگیـري از پیـري زودرس و 
مبـارزه با اسـترس هسـتند. مصرف ایـن خوراکي ها همچنیـن مي تواند اثرات 
مخـرب اسـترس بـر دسـتگاه گـوارش و هضـم غذا را نیـز کاهش دهـد. فلفل 
دلمـه اي زرد و نارنجـي نیـز به دلیل داشـتن کاروتنوئید که نشـان دهنده یک 
آنتـي اکسـیدان قـوي اسـت به کاهش اسـترس بـدن کمک مي کنـد. مصرف 
حـدود 3 تـا 4 واحـد بـراي مصـرف سـبزیجات در طـول روز ضـروري اسـت.

آدامس سالمتخشکبار

این روزها شیر فله ای یا همان شیر محلی 
طرفداران زیادی دارد. به حدی که در هر 
محله حداقل یک مغازه تنها به فروش این 

نوع شیر می پردازد و مشتریان زیادی 
هم دارد. معموال مشتریان این نوع شیر 

به دلیل آنکه هیچ فرآیندی روی شیرخام 
محلی انجام نشده آن را یک محصول 

کامال طبیعی می دانند و آن را بر شیرهای 
صنعتی ترجیح می دهند. حال جای سوال 

است که شیر پاستوریزه بهتر است یا 
شیر فله ای؟ این سوالی است که بسیاری 

از افراد با آن روبرو هستند. برای 
پاسخ دادن به این پرسش و همچنین 
بیماری هایی که انسان با مصرف شیر 

غیر پاستوریزه به آن ها مبتال می شود با 
دکتر جواد نگارستانی رئیس روابط عمومی 

و کارشناس فنی اداره کل دامپزشکی 
استان کرمان گفت و گو کرده ایم که از 

نظرتان می گذرد:

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
خواهـان بانـک رفـاه کارگـران به مدیریت آقای حسـین عسـکری پـور با وکالت خانـم فاطمه کاربخـش به طرفیت 
خوانـدگان 1- آقـای علی حسـین بیرامی گونلویـی فرزند محمدحسـن 2- آقای عباس ضیاء الدینـی فرزند محمد 
3- آقـای حمیـد کاربخـش فرزنـد علـی 4- محمدرضا کارگـر فرزند غامرضـا 5- امیررضـا علیزاده فرزنـد علی به 
خواسـته مطالبـه مبلـغ هشـتاد و یـک میلیون و هشـتصد و هشـت هزار و هفتصد و چهل و سـه ریـال به ایـن دادگاه تقدیم 
کـه بـه کاسـه 9409983444100195 در شـعبه اول دادگاه عمومـی حقوقی راور ثبت و وقت رسـیدگی بـه پرونده بتاریخ 
1394/8/30 سـاعت 8:30 صبـح تعییـن گردیده اسـت. بـه علت مجهول المکان بـودن خواندگان ردیف اول و دوم و حسـب 
درخواسـت وکیـل خواهـان و بـه تجویـز مـاده 73 قانون آیین دادرسـی مدنـی و دسـتور دادگاه مراتب یک نوبـت در یکی از 
روزنامـه هـای کثیراالنتشـار چـاپ و آگهـی مـی گـردد تا خوانـدگان فوق پس از نشـر آگهـی و اطـاع از مفاد آن بـه دادگاه 
مراجعـه و ضمـن اعام نشـانی کامل خود نسـخه دوم دادخواسـت و ضمائـم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسـیدگی 

حاضـر شـوند در غیـر این صـورت دادگاه غیاباً بـه پرونده رسـیدگی و اتخاذ تصمیـم خواهد نمود. 
دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی راور- جعفری پور  م الف 248 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
خواهـان بانـک رفـاه کارگـران به مدیریت آقای حسـین عسـکری پـور با وکالت خانـم فاطمه کاربخـش به طرفیت 
خوانـدگان آقایـان 1- حسـین کاربخـش راوری فرزند نعمت اله 2- ناصر مامحمدی راوری فرزند حسـین 3- جواد 
همتی فرزند محمد به خواسـته مطالبه مبلغ پانزده میلیون و هشـتصد و پنجاه و هشـت هزار و ششـصد و بیسـت 
و هفـت ریـال به ایـن دادگاه تقدیم که به کاسـه 9409983444100225 در شـعبه اول دادگاه عمومی حقوقی راور ثبت و 
وقـت رسـیدگی به پرونده بتاریخ 1394/8/30 سـاعت 9صبح تعیین گردیده اسـت. به علت مجهول المـکان بودن خواندگان 
ردیـف اول و دوم و حسـب درخواسـت وکیـل خواهـان و تجویز مـاده 73 قانون آیین دادرسـی مدنی و دسـتور دادگاه مراتب 
یـک نوبـت در یکـی از روزنامـه هـای کثیراالنتشـار چـاپ و آگهی می گردد تـا خواندگان فوق پس از نشـر آگهـی و اطاع از 
مفـاد آن بـه دادگاه مراجعـه و ضمـن اعـام نشـانی کامل خود نسـخه دوم دادخواسـت و ضمائـم را دریافـت و در وقت مقرر 

فـوق جهـت رسـیدگی حاضر شـوند در غیر ایـن صورت دادگاه غیابـاً به پرونده رسـیدگی و اتخاذ تصمیـم خواهد نمود. 
دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی راور- زهرا توکلی   م الف 250

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
خواهـان بانـک رفـاه کارگران به مدیریت آقای حسـین عسـکری پـور با وکالـت خانم فاطمه کاربخـش به طرفیت 
خوانـدگان 1- خانـم فاطمـه خیراندیـش فرزنـد علـی 2- آقـای حسـین کرباسـی فرزند علیرضـا 3- آقـای احمد 
کمالـی شـریف آبـادی فرزند حسـین به خواسـته مطالبـه مبلغ دوازده میلیون و سـیصد و بیسـت هـزار و پانصد و 
سـی ریـال بـه ایـن دادگاه تقدیم که بـه کاسـه 9409983444100240 در شـعبه اول دادگاه عمومی حقوقـی راور ثبت و 
وقـت رسـیدگی بـه پرونـده بتاریـخ 1394/8/30 سـاعت 10:30 صبـح تعیین گردیده اسـت. بـه علت مجهول المـکان بودن 
خوانـدگان ردیـف دوم و سـوم و حسـب درخواسـت وکیل خواهـان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسـی مدنی و دسـتور 
دادگاه مراتـب یـک نوبـت در یکـی از روزنامه های کثیراالنتشـار چـاپ و آگهی می گردد تا خواندگان فوق پس از نشـر آگهی 
و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشـانی کامل خود نسـخه دوم دادخواسـت و ضمائم را دریافت و در وقت 
مقـرر فـوق جهـت رسـیدگی حاضر شـوند در غیر این صـورت دادگاه غیاباً به پرونده رسـیدگی و اتخاذ تصمیـم خواهد نمود. 
دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی راور- جعفری پور  م الف 249
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عبدالعلـی روان بخـش فرمانـده انتظامـی شهرسـتان 
کرمـان دیـروز در کنفرانـس خبـری گفـت: سـرانجام باید 
مشـکل پاك موتورسـیکلت ها حل شـود و با سـاماندهي 
آن از بـروز آسـیب هـاي مرتبـط جلوگیـري به عمـل آید.

تامیـن  شـوراي  تصویـب  بـه  طـرح  ایـن  افـزود:  وي 
شهرسـتان کرمان رسـیده اسـت و همشـریان عزیز از 20 
مهرمـاه به مدت 60 روز فرصت خواهند داشـت تا نسـبت 
بـه اخـذ پـاك، تبدیـل آن بـه پـاك ملـي و یـا رفـع هر 

گونـه عیـب و نقـص موجـود اقـدام کنند.
اقشـار مختلـف درخواسـت  از  مـا  وي تصریـح کـرد: 
داریـم تـا در ایـن فرصـت 2 ماهه بـراي سـاماندهي پاك 
موتورسـیکلت خـود اقدام کنند و افزود: مـردم اگر افزایش 
ایـن طـرح  بایـد در  امنیـت اجتماعـي را مـي خواهنـد 
حداکثـر مشـارکت را داشـته باشـند و ما بـراي پیگیري و 

کشـف جرایـم نیازمنـد اجـراي ایـن طرح هسـتیم.
روانبخـش موتورسـیکلت هایـي کـه بیش از 10 سـال 
مـورد اسـتفاده قرار گرفتـه اند را از رده خـارج معرفي کرد 
و گفـت: ایـن وسـایل نقلیه به دلیـل آلودگي هـاي صوتي 
و زیسـت محیطـي و مشـکات ترافیکـي کـه ایجـاد مـي 
کننـد از رده خـارج محسـوب مـي شـوند و پـاك گذاري 

نخواهند شـد.

وي در ادامـه کاهـش جرایـم در مرکز اسـتان را نشـانه 
کار شـبانه روزي نیـروی انتظامی دانسـت و گفـت: باید با 
همـکاري و تعامـل یکدیگـر ایـن رونـد را همچنـان ادامـه 

دهیـم چـرا که امنیـت تولیـدي جمعي اسـت.
وی در جـواب بـه خبرنـگار پیـام کـه پرسـیده بـود در 
حـال حاضـر 84درصـد زنـان خشـونت خیابانـی را تجربه 
می کننـد رویکـرد شـما بـا این گونه سـورفتارها چیسـت؟ 
گفـت: هرگونـه مزاحمتی که گزارش شـده باشـد توسـط 
پلیـس پی گیـری جـدی می شـود و در بعضـی مـوارد مـا 
حتـی شـکایت شـخص را هـم احتیـاج نداریـم و از جنبه 
عمومـی جـرم عمـل کـرده و برخـوردی شایسـته چنیـن 
رفتارهـا انجـام خواهیم داد هرچند حـاال دیگر مزاحمت ها 
برعکـس شـده و بـرای مثـال چنـدی پیـش میـدان کوثر 
شـاهد مراجعـه آقـا پسـری بودیـم کـه از مزاحمت هـای 
خانمـی شـاکی بـود بـه هـر حـال اگـر مـا حساسـیت به 

خـرج ندهیـم کـه سـنگ روی سـنگ بند نمی شـود.
رونـد  پرسـید  وی  از  ادامـه  در  مـا  پیـام  خبرنـگار 
خصوصـی  بخـش  بـه  واگـذاری  کـه  مراکـزی  بازرسـی 
گـزارش  مـا  بـه  پیـش  چنـدی  چیسـت؟مثا  شـده اند 
دادنـد کـه جرثقیلـی ماشـینی را بـه پارکینـگ منتقـل 
کـرده بـود کـه کـودك سـه سـاله ای در ماشـین خـواب 

بـوده و ادامـه را می توانیـد حـدس بزنیـد. روانبخـش در 
پاسـخ گفت:می برنـد دیگـر نبایـد در جـای پـارك ممنوع 
پـارك کننـد، البتـه تخلفـات این مراکـز را بازرسـی پلیس 
راهـوار پیگیـری می کنـد و یـا از طریـق 197 مـردم عزیز 

بررسـی می شـود. و حتمـا  پیگیـری کننـد  می تواننـد 
فرمانـده انتظامي شهرسـتان کرمـان اضافه کـرد: امروز 
ارتـکاب جـرم دیگر مختـص به آقایان نیسـت و تغییر الگو 
هـاي زندگـي باعـث افزایش انحرافات در بیـن خانم ها نیز 

است. شده 
در حاشـیه: متاسـفانه بعضـی از خبرنـگاران وقتـی 
درخدمـت مسـولین اسـتان هسـتند چنـان دغدغـه عزیز 
و  وظیفـه  کا  کـه  می کننـد  پیـدا  ایشـان  نـزد  شـدن 
رسـالت خـودرا فرامـوش می کننـد و خیلـی از سـواالت را 
خبرنـگاران بـه جای سـوال شـونده پاسـخ می دهنـد و به 
شـدت هـم از ایشـان دفاع می کنند باشـد که نـان از عمل 

خوریم. خویـش 

فرمانده انتظامی شهرستان کرمان:

امروز ارتکاب جرم دیگر مختص آقایان نیست
 عرفان زارعی

خبر

گوناگون

معرفی

افقی
1-فیلمی به کارگردانی حسن هدایت - درخشان

2-کنایه از مدت دراز - کمک کردن
3-در مثـل خسـیس پـس نمـی دهد! - گرو گذاشـته شـده - 

کشـوری آسـیایی کـه پایتخت آن ماله اسـت
4-عـدد زوج یـک رقمـی - مایـع دباغـی - اسـب ترکـی - 

اعتمـادی از خشـایار  آلبومـی 
5-سرشوی گیاهی - یکجور و یکسان - جمع امت

6-کامل کننده - پایان و عاقبت - شهریار افسانه ای
7-حـرف تنبیه - جسـم - فیلمـی به کارگردانـی رضا ضیایی 

دوستان
8-خـط کـش مهندسـی - جنـس مقابل نـر - بیماری اسـت 

کـه در آن عصـب چهـر هـای، فلـج میشـود - میان
9-از توابـع شهرسـتان تاکسـتان در اسـتان قزویـن - منقـار 

کوتـاه - از رنگهـای اصلـی
10-نسـبت زنـان دو بـرادر - بـی اجـازه و خودسـرانه - تخت 

پادشاهی
11-نصف - یکجا جمع شده - کام پرسشی

12-بهتریـن دوران زندگـی - حیـوان وحشـی - مرواریـد - 
واحـد شـمارش شـتر

13-نوعـی بسـتنی - مجمعی با شـرکت کلیـه اعضای رهبری 
یـا هیئـت مدیـره یک حـزب یا سـازمان سیاسـی - چاشـنی 

ساالد
14-کرسی خطابه - علم تشریح

15-دوست مخلص و صادق - کتابی از رالف بارکر
عمودی

1-داروغه - بازیگر خانم فیلم ساعت شلوغی
2-حاشیه کتاب - از آثار تاریخی اصفهان

3-نقش هنرپیشه - بند چرمی - مطیع
4-ناپختـه - سـرای مهـر و کیـن - لولـه گوارشـی - قـدرت 

و تـوان
5-آزادگان - قدرت و توان - طایفه

6-کـم شـدن - نویسـنده اثـر دختـرك کبریـت فـروش - در 

نخسـت مرتبه 
7-تـک نـوازی - واحـد پـول ژاپن - پیشـوای دینی زرتشـتی 

- حـرف ندا
8-اثری از موسوی گرمارودی - از غذاهای ایرانی

9-راه میانبـر - در هـم داخـل شـدن - کام شـگفتی - کناره 
حاشیه و 

10-اسـب چاپـار - مـرز حکومـت تیموریان - عضو مشـترك 
انسـان و خودرو

11-نشانه الهی - سیخ آهنی - از شهرهای مهم تانزانیا
12-فیلمـی بـه کارگردانـی داریـوش مهرجویـی - پـول خرد 
هنـد - تعـداد روزهـای مـاه بهمـن - بخشـی از سـور ههـای 

کریم قـرآن 
13-آموزاندن - ناحیه ای در کاشان - کام درد

بـه همـراه  را گوینـد -  قلـب  ریتـم  بـودن  14-غیرطبیعـی 
انسـان هسـتند بـدن  کلسـیم، دو مـاده معدنـی مهـم در 

15-ایالتی در آمریکا - برگه خرید کاال

جدول ۴۵۹

پاسخ جدول ۴۵۸

حل جدول شماره 468

جدول شماره 469
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

15    14    13   12    11    10    9      8      7     6      5      4      3     2     1

داشـتم از پـل عابـر پیـاده رد می شـدم کـه ناگهـان مردی 
دوان دوان بـه سـمتم آمـد و چنان برخورد فیزیکـی بامن کرد 
کـه تمـام پله هـا را تا پیـاده رو غلت زدم و زخمـی و خون آلود 
خودم را به محل کارم رسـاندم، توی دانشـگاه در راه دانشـگاه، 
تـوی اتوبـوس، تاکسـی،کا ولـم نمی کـرد و وقتـی هـم که به 
حراسـت دانشگاه شـکایت کردم گفتند حتما یه مشکلی داری 
چـرا دنبـال بقیه نمـی رود؟تـوی کوچه ها که کا  نمـی توانیم 
راه برویـم زمسـتان بـا پای تازه از گـچ در آورده به سـختی راه 
می رفتـم کـه موتورسـواری مـرا زمیـن زد و لپ تاپـم را دزدید، 
ضربـه آنقـدر مهلک بـود که دوبـاره مجبور شـدم پایـم را گچ 
بگیـرم. زمانـی که اسیدپاشـی مد شـده بود موتور سـواران آب 
مـی ریختنـد روی آدم، سـکته می کردم تا بفهمـم این آب بود 
و اسـیدی در کار نیسـت. این ها گوشـه ای از درد دل های یکی 
از همـکاران ماسـت کـه خیلـی هـم عجیب بـه نظـر نمی آید 
خشـونت خیابانـی بر خـاف انواع دیگـر آن عمدتـا پدیده ای 
شـهری اسـت و در شـهرهای بزرگ که میزان آشـنایی افراد با 

هـم کمتـر اسـت، انگیزه ارتکاب آن نیز بیشـتر اسـت .
و  دراز  راه  پیمـودن  حـال  در  کرمـان  حاضـر  حـال  در 
دشواریسـت کـه قـرار اسـت در انتهـا ایـن شـهر فرهنگـی و 
تاریخـی را تبدیـل بـه کان شـهر بکند امـا متاسـفانه هنوز در 
دیده می شـود  نشـانه هایی  شـهروندان  از  عـده ای  رفتار هـای 
کـه از فرهنـگ و تاریـخ کرمـان بـه دور اسـت و گـه گاه اصـا 
انسـان بـه شـک می افتد که آیـا این داسـتان ها حقیقـت دارد 
و واقعـا خیابـان چنیـن عرصـه ترسـناکی اسـت و زنـان ما به 
صـورت روزمـره شـاهد چنیـن فجایعی هسـتند ؟ در تحقیقی 
کـه چنـدی پیـش توسـط خـرداد نیوز منتشـر شـد  مصادیق 
خشـونت علیـه زنـان در خیابان اینگونه شـمرده شـده بودند :

 زل زدن و خیـره شـدن، متلـک پراني، مزاحمـت از طریق 
وسـایل نقلیه و بوق زدن، تعقیب کردن و سـد راه شـدن اصرار 
بـه گرفتـن یـا دادن شـماره تلفن،عکـس بـرداري یـا تصویـر 

بـرداري از آنان،ترمـز زدن یـا ویـراژدادن در حضـور خانم 
هـا بـه قصـد ترسـاندن یا جلـب توجـه کـردن، مزاحمت، 

تعـدي و ... 
از نـگاه ایـن تحقیـق بگذریـم کـه خـود محقـق فرض 
را بـر ایـن گذاشـته که کسـانی که پوشـش به قـول مولف 

متعارفـی ندارنـد خودشـان محـرك مزاحمت هسـتند،اما به 
هـر حـال حتـی همیـن تحقیـق نشـان می دهـد که بیـش از 
84درصـد زنـان قربانـی خشـونت خیابانـی هسـتند. از این ها 
ترسـناك تر شـدن هسـتند  درحـال  دایـم  آمارهـا  گذشـته 
مثـا:43.4 درصـد زنـان اغلـب اوقـات یـا تقریبـاً همیشـه 
هسـتند.43درصدعدد  روبـرو  مخالـف  جنـس  خشـونت  بـا 
وحشتناکی اسـت چـه زمانـی مـادر و خواهرهـای مـا تبدیـل 
بـه سـوژه خشـونت و بـی ادبـی شـدند؟دقیقا کجـای تاریـخ 
بـه  شـده اند  تشـویق  مـردم  مـا  گذشـتگان  آموزه هـای  و 
خشـونت گری و آزار و اذیـت بانـوان در انظـار عمومـی و در 
خیابان هـا و پارك هـا از کـی چنین کارهایی تبدیـل به ویژگی 
عـده ای ازجوانـان ما شـده؟آیا تـا بحال یک مطالعـه جامعه در 
اسـتان کرمان دربـاره این پدیده اتفاق افتاده؟آیا کسـی حاضر 
هسـت زن و مـادر خـود را یکـی از همیـن 84 درصـد زنـان 
بداند؟حضـرت علـی وقتـی به زنی یهودی جسـارت شـده بود 
فرمودند:اگـر مسـلمانی ازایـن غـم بمیرد بـراو عیبی نیسـت. 
حاال به 84 درصد از زنان این جامعه توهین می شود و مورد 
خشـونت قرار می گیرند و خوشـبختانه کسـی هم نمی میرد و 
اتفاقـی بـرای او نمی افتـد. ما توقـع دق کردن از کسـی نداریم 
توقع برخورد خشـونت محـور هم نداریم به عنوان شـهروندان 
اسـتان صرفـا متوقعیم یک رویکرد کارشناسـی بـا این معظل 
بشـود که چنان برخـوردی با نوامیس جامعه بشـود که لیاقت  
مقـام واالی ایشـان باشـد. یافتـه دیگـر ایـن مطالعـه تصریـح 
می کنـد حـدود 72 درصـد قربانیـان خشـونت در خیابان های 
شـلوغ و خلوت، به نسـبت تقریباً یکسـان، مورد مزاحمت قرار 

گرفته اند. 
از  پـس 

 ، ن بـا خیا
قـرار  پارك هـا 

کـه  دارنـد 
درصـد   62.25
پاسخگویان در آنجا 
کرده انـد.  تجربـه  را  خشـونت 

ایسـتگاه های اتوبـوس و محات 
در مراتـب بعـدی قـرار دارنـد که 

قربانیـان  درصـد  پنجـاه  از  چنیـن بیـش  در 
مکان هایـی مورد خشـونت قـرار گرفته اند. مسـاله در این میانه 
ایـن اسـت کـه در حال حاضر آمـوزش و پرورش بیشـترین بار 
را بایـد به دوش بکشـد و در صورتی که پـرورش و کارفرهنگی 
مناسـب درمـورد جوانـان و نوجوانان ما صـورت بگیرد احتمال 
رخـداد چنین خشـونت هایی به شـدت پایین می آیـد. )در این 
میـان بد نیسـت یـادی بکنیـم از روان شـناس آلمانـی ویلهلم 
رایـش کـه نقـش سـرکوب غریـزه جنسـی در پدیـد آمـدن 
فاشیسـم در آلمان را بررسـی نموده اسـت و آثـار وی در ایران 
هـم قابـل دسترسـی هسـتند او نـگاه جامعـی بـه این مسـاله 
کرده اسـت که در حوصله این مطلب و کا روزنامه نمی باشـد 
اما پیشـنهاد می شـود برای دانش بیشـتر در این زمینه به آثار 
او رجـوع شـود( در ادامـه ی همان تحقیق آمده اسـت که: بین 
) افـت سـرمایه اجتماعی، افـول اخاق در فرهنـگ عامه، عدم 
رعایـت اصـول اخاقـی در روابط سیاسـی بین مسـئوالن، کم 
رنـگ شـدن اعتقـادات مذهبی، عـدم اجرای درسـت قوانین از 
سـوی متولیان امر، خشـونت رسـانه ای، تجربه عینی خشونت 
خیابانـی، بـزه دیده گـی، رواج خشـونت در خانواده، احسـاس 
محرومیـت نسـبی، قـوم گرایـی، پرخاشـگری، قانـون گریزی، 

جلـب کـردن توجـه دیگـران، عـدم رعایـت هنجـار 

هـای ترافیکـی( بـا گرایش شـهروندان به 
خشـونت خیابانـی رابطـه ای مسـتقیم و مثبـت وجـود دارد. 
در نتیجـه ارگانهایـی کـه از نظـر نگارنـده ارتبـاط مسـتقیم با 
خشـونت خیابانـی دارند عبارتند از « قبـل از هرچیز آموزش و 
پـرورش- معاونت پیشـگیری از وقوع جرم دادگسـتری-نیروی 
انتظامـی علـی الخصـوص معاونـت فرهنگـی ناجـا و در پایان 
آمـوزش عالـی کشـور و دانشـگاه ها که هم در فرهنـگ والدین 
می تواننـد موثـر باشـند و هـم در زمینه تربیـت فرزندان نقش 

پررنگـی می تواننـد بـازی کنند.
امیـد اسـت کـه شـاهد رویکـردی کارشناسـی و شایسـته 
بـرای مبـارزه بـا ایـن معضـل باشـیم هرچنـد درایـن بـاره از 
روان بخـش فرمانـده انتظامـی شهرسـتان کرمـان پرسـیدیم 
و پاسـخ دادنـد: هرگونـه مزاحمتـی کـه گـزارش شـده باشـد 
توسـط پلیـس پی گیـری جـدی می شـود و در بعضـی مـوارد 
مـا حتـی شـکایت شـخص را هـم احتیـاج نداریـم و از جنبه 
عمومـی جرم عمل کـرده و برخوردی شایسـته چنین رفتارها 
انجـام خواهیـم داد هرچنـد حـاال دیگـر مزاحمت هـا برعکس 
شـده و بـرای مثـال چندی پیش میـدان کوثر شـاهد مراجعه 
آقـا پسـری بودیـم کـه از مزاحمت هـای خانمی شـاکی بود به 
هـر حـال اگـر ما حساسـیت بـه خـرج ندهیم که سـنگ روی 

سـنگ بند نمی شـود.

غالمعلی پور کاندیدای شهرداری کرمان:

برای بهتر شدن وضع موجود 
باید طرحی نو دراندازیم

علـی غامعلـی پـور کاندیدایـای شـهرداری کرمـان کـه 
در جلسـه شـورای اسـامی شـهر کرمـان در محـل خانـه 
شـهر حضـور پیـدا کـرده بـود، بـه ارائـه برنامه هـای خود 
پرداخـت. وی کـه عضو هیات علمی رسـمی دانشـگاه پیام 
نـور و دارای مـدرك دکترای حقوق اسـت سـوابق اجرایی 

خـود را اینگونـه به شـورا ارائـه داد.:
1 ( معاون دانشگاه پیام نور استان کرمان

2 ( مسئول سازمان ملی جوانان استان کرمان
3( رئیس دانشگاه پیام نورباغین

4 ( مدیـر منطقـه هتلهـای جهانگـردی اسـتانهای کرمان 
وهرمزگان

5 ( مشاورحقوقی دانشگاه پیام نور استان کرمان
6 ( مسئول امور اجتماعی فرمانداری کرمان

7 ( بازرس وارزیاب معاونت فرهنگی کمیته امدادکشور
احراز رتبه های اجرایی

 1 ( کسـب عنـوان مدیـر جهـادی از نماینـدگان مجلـس 
شـورای اسـامی اسـتان کرمان 

2 (مدیر نمونه مسجد محور استان کرمان
3 ( مدیر نمونه منطقه هتلهای جهانگردی کشور

4 ( مدیر نمونه دانشگاه پیام نور 
اجرایـی  ازمسـئولین  مدیرجهـادی  عنـوان  کسـب   )  5
وتقنینـی شهرسـتان بـم )امـام جمعـه ،نماینـده مجلـس 

) وفرمانـدار 
وی همچنیـن گفـت: تدریـس در مقاطـع کارشناسـی و 
کارشناسی ارشد در دانشـگاههای شهید باهنر،آزاداسامی 
و پیـام نـور و چـاپ 2 مقالـه علمـی- پژوهشـی از سـوابق 

آموزشـی وپژوهشـی مـن می باشـد.
عرصـه  بـه  ورود  از  انگیـزه خـود  دربـاره  پـور  غامعلـی 
مدیریـت شـهرداری اظهـار داشـت: مـن مـی آیم تا شـهر 
آبـاد کرمـان را بـا کمک اعضای شـورای شـهر، مدیـران با 
تجربـه شـهرداری و کارکنـان دلسـوز این نهاد و اسـتفاده 
از فرصـت خـوب پیش آمـده در کرمان که همـان دیدگاه 
هـای اقتصـادی اسـتاندار محترم و توجه ایشـان بـه بافت 

تاریخـی وآثار باسـتانی اسـت آبادتـر کنم.
وی بـا اشـاره بـه تغییـر رویکـرد مدیریتـی بیـان داشـت: 
تغییـر رویکـرد مدیریتـی را الزم مـی دانـم چـون معتقدم 
بـرای بهتـر شـدن وضـع موجـود بایسـتی طرحـی نـو در 
اندازیـم . جلـب اعتمـاد مـردم را الزم مـی دانـم چون بی 
اعتمـادی مـردم را بزرگتریـن آفت هر مجموعـه مدیریتی 
خـرد و کان مـی دانم مردم سـهامداران اصلی شـهرداری 
هسـتند بایـد از ظرفیـت اسـتاندار محتـرم و نماینـدگان 
ودرکنـار  بگیریـم  کمـک  اسـامی  شـورای  مجلـس 
کان  پایداراسـت  و  همیشـگی  کـه  مـردم  پرداختهـای 

شـهرکرمان رابـا اقتصادمقاومتـی مدیریـت کنیـم.
غامعـی پـور افـزود: شـهرداری کرمـان بـه کارخـوب نیاز 
دارد بـه فکـر خوب نیـاز دارد. به اعتماد سـازی نیـاز دارد 
مـردم بایـد بـه شـهرداری اعتمـاد کنند.شـما باانتخـاب 
غامعلـی پـور به عنوان شـهردار کرمـان نام خـود را برای 

همیشـه در تاریـخ کرمـان بـه نیکـی ثبـت کنید. 
وی بـا اشـاره بـه همت بلند خـود بیان داشـت: تحصیات 
تشـیع  جهـان  دانشـگاه  معتبرتریـن  رادر  خـود  عالیـه 
انجـام رسـاندم هرجـا  امـام صـادق )ع( ( بـه  )دانشـگاه 
مدیریـت کـردم نمونـه شـدم درمسـئولیت سـازمان ملـی 
جوانـان اسـتان کرمان نمونه شـدم دردانشـگاه پیام نورکه 
بنـده معـاون آن دانشـگاه بـودم در مـدت کوتاهـی هفتاد 
هزارمترسـاختمان سـاخته شـد وبنـده دوبـار بـه عنـوان 
مدیـر نمونه دانشـگاه انتخاب شـدم،ظرف یکسـال ظرفیت 
پذیرایـی هتلهـای جهانگـردی را 200 درصـد وظرفیـت 
بنـگاه  ایـن  وسـود  دادم  افزایـش  درصـد  را60  اقامتـی 
اقتصـادی در دوره مدیریـت بنـده 350 درصـد افزایـش 
پیـدا کـرده اسـت و در سـمت مدیریـت منطقـه جنـوب 
شـرق هتلهـای جهانگـردی هـم بـه عنـوان مدیـر نمونـه 

کشـوری مـورد تشـویق قـرار گرفتـم .
علـی غامعلـی پـور بـا اشـاره بـه برنامـه هـای محـوری 
تشـکیل  شـهری،  جامـع  برنامـه  تدویـن  گفـت:  خـود 
اتـاق فکـر، تکریـم اربـاب رجـوع، اجـرای طـرح تفضیلی، 
نظـارت ،ارزیابی وسـنجش مدیران شـهرداری، اسـتفاده از 
ظرفیـت نماینـدگان مجلـس شـورای اسـامی، هماهنگی 
کامـل بـا اسـتاندارونمایندگان مجلـس شـورای اسـامی، 
ویـژه  سـایت  انـدازی  وراه  اطاعـات  فنـاوری  تقویـت 
ای جهـت ارائـه خدمـات بـه شـهروندان از جملـه ثبـت 
درخواسـت صـدور پروانه پایان کار و غیـره، محورقراردادن 
تصمیمـات کارشناسـی نمایندگان مردم در شـورای شـهر 
وارائـه گـزارش ماهانـه بـه شـورای شـهر، پیگیـری حقوق 
شـهرداری دراراضی حجـت آباد،طاهرآباد، حسـینیه،کاظم 
آبـاد و مومـن آبـاد و مـوارد مشـابه، تدویـن برنامـه کوتاه 
مـدت ،میـان مـدت و بلنـد مـدت در مـاه اول شـروع کار، 

برنامـه هـای محـوری مـن می باشـند. 
وی افـزود: جـذب سـرمایه گـذاران خرد و کان بـا اعتماد 
سـازی، ممیـزی تمامـی امـاك سـطح شـهر و درج مبلغ 
نوسـازی در قبـوض بـرق طبـق قانون بـا هماهنگـی اداره 
بـرق، واگـذاری ونگهـداری بخشـی از پارکهـا و فضاهـای 
نظـارت  بـا  اجـاره سـالیانه  بـه صـورت  مـردم  بـه  سـبز 
شـهرداری، خودکفـا نمودن شـرکتهای تابعه شـهرداری و 
تسـویه وفـروش آبهـای زیر زمینـی به بخشـهای صنعت و 
کشـاورزی از راه کار هـای ایجـاد درآمـد هـای پایـدار من 

 . هستند
غامعلـی پـور بـا اشـاره بـه اقدامـات درراسـتای کاهـش 
انشـعابات  اطاعاتـی  بانـک  ایجـاد  گفـت:  هـا  هزینـه 
بـرق،آب و گاز امـاك کـه توسـط شـهرداری تملـک می 
گـردد و اسـتفاده از آنهـا در پـروژه هـای جدیـد وقطـع 
اشـتراکاتی کـه بـه آنها نیـاز نیسـت جهت کاهـش هزینه 
هـای آبونمـان و نیاز سـنجی وسـاماندهی وتعدیـل تعداد 
خودروهـای اسـتیجاری در اختیار و تجمیع سـاختمانهای 
اداری بـا هـدف کاهـش هزینه های جاری و بسـتر سـازی 
الزم جهـت انتقـال کارکنـان شـهرداری حتی االمـکان به 
مناطق محل سـکونت خـود جهت افزایش رضایت شـغلی 
از اقدامـات مـن در راسـتای کاهـش هزینه ها می باشـند.

زنان در معرض 
خشونت خیابانی
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