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سکه بهار آزادي
سکه امامي

سکه نيم

9,235,000
9,235,000
4,700,000

سکه ربع
سکه گرمي

گرم طالي 18

 2,600,000
1,700,000

945,370

دالر
يورو
پوند

34,750
39,120
 52,600

ام وی ام 315 
تندر 90

LX سمند

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

پژو 206 تيپ 2
پژو 405 

پژو پارس 

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

سايپا 111
مزدا 3 هاچ بک
هيوندای سوناتا

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

فرداامروز

آغاز عملیات اجرایی پروژه زیرگذر میدان اصلی شهر

رگهای میدان 
آزادی می گیرد

 ورودی بهمنیار به میدان آزادی مسدود شد
 مسیر میدان آزادی به بلوار جمهوری هم از دوشنبه مسدود می شود
 ورودی و خروجی خیابان استقالل به میدان آزادی مسدود می شود

 ورودی و خروجی جاده تهران به میدان آزادی باز می ماند
 ورودی خیابان شریعتی قابل تردد می باشد

 مدت زمان اجرای پروژه حداکثر  24 ماه است
 

هيات سـواركاري استان كرمان سومين 
دوره مسـابقات اسـتقامت در محـور هفت 
بـاغ را بـا حمایـت شـركت ارگانـی هيـوم 
بـا  ارگانـی هيـوم  برگـزار كـرد. شـركت 
شـعار غـذای سـالم = انسـان سـالم، پـا 
بـه عرصـه ی تجـارت گذاشـته و بـا وارد 
نمـودن كاتاليـزور بـه صـورت 100درصد 
باغـات  در  مصـرف  جهـت  ارگانيـک 
كشـاورزی، مزارع، گلخانه هـا و همچنين 
كـود آلـی ارگانيـک در راسـتای توليدات 
كيفيـت  بهبـود  در  سـعی  كشـاورزی 
اميـر حسـين  محصـوالت نمـوده اسـت. 
ارگانـی  شـركت  مدیربازرگانـی  واحـدی 
هيـوم در ارتبـاط بـا حمایت این شـركت 

از مسـابقات سـواركاری اسـتقامت گفـت: 
شـركت ارگانـی هيوم در راسـتای انسـان 
سـالم پا بـه عرصه ی ورزش نيز گذاشـته 
و از ایـن رو بـا تشـویق ورزشـکاران ایران 
زميـن به ویـژه ورزشـکاران بومی اسـتان 
كرمـان و حمایـت مالی مسـابقات به ویژه 
مسـابقات اسـب دوانی، پرش و استقامات 
تـاش در تشـویق و ترغيـب ورزشـکاران 

نوجـوان و جـوان نمـوده اسـت.
هيـات  از  گفـت:  پایـان  در  وی   
سـواركاری اسـتان كرمان به ویـژه جناب 
آقـای دكتر مایـری دبير محتـرم و آقای 
سـيفی كه كمـال همکاری و تـاش خود 
را در ایـن خصـوص انجام داده اند تشـکر 

و قدردانـی مـی نمایـم.
مسـابقات  نتيجـه  اسـت  گفتنـی 

اسـتقامت بـه شـرح زیـر اسـت: عليرضـا 
اسـماعيلي بـا اسـب خيبـر، علـي كریمي 
بـا اسـب شـبدیس و مليحـه شـریف بـا 
اسـب گـرگ موفق شـدند در زمـان مجاز 

اتمـام برسـانند. مسـير مسـابقه را بـه 
نتيجه مسـابقه اسـتقامت ٦0 كيلومتر: 
كاظـم رحمانـي بـا اسـب نـازي، حسـن 
بـا اسـب كيـوان و حميـد  پورفریدونـي 
دادخدایـي بـا اسـب پرنـده موفق شـدند 
بـه  را  مسـابقه  مسـير  مجـاز  زمـان  بـا 
هـا  شهرسـتان  نتایـج  برسـانند.  اتمـام 
هـم به شـرح زیـر اسـت: در 40 كيلومتر 
در  و  سـبرجان  سـبرجان،  رفسـنجان، 
٦0 كيلومتـر شـهربابک، سـيرجان، نـوق 
موفـق به كسـب مقـام های اول تا سـوم 

. ند شد

برگزاری سومین دوره مسابقات سوارکاری 
استقامت با حمایت  شرکت ارگانی هیوم

مهندس سیفی مدیر استقامت

از امروز آغاز می شود

بازگشت حاجیان کرمانی

یادداشتی از مظفر اسکندری زاده
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نشست مدیر عامل شرکت 
زغالسنگ کرمان با جمعی از 

بازنشستگان

پـس از گذشـت مـدت هـا اوليـن نشسـت مدیر 
از  جمعـی  بـا  كرمـان  زغالسـنگ  شـركت  عامـل 
بازنشسـتگان در جـوی صميمانـه و كاما دوسـتانه 
گفتـه  بـه  كـه  دیـدار  ایـن   در  گردیـد،  برگـزار 
بازنشسـتگان بـرای اوليـن بـار اسـت كـه اینچنين 
راحـت بـا مدیـر عامـل ماقات مـی كنند بـه بيان 
درد دل خویـش و مشکاتشـان پرداختنـد ، ایـن 
عزیـزان ضمـن بيـان ایـن مطلـب كه بعـد از مدت 
ها از بازنشسـتگی هنوز مزایای پایان كار خودشـان 
بيشـتر  توجـه  خواسـتار  انـد  نکـرده  دریافـت  را 
مسـئوالن بـه این قضيه شـدند و تقاضـای پيگيری 
نمودنـد در ایـن دیـدار باقـر نيک طبـع مدیر عامل 
شـركت زغالسـنگ كرمان ضمن عـرض خير مقدم 
بـه این عزیـزان و ابراز ناراحتی از اینکه در شـركت 
زغالسـنگ كرمـان چندان به درد دل بازنشسـتگان 
عزیـز توجـه نشـده به بيان گوشـه ای از مشـکات 
شـركت پرداختـه و قـول مسـاعد در خصـوص رفع 
مشـکل را داد. وی اظهار داشـت كه بـا تمام تاش 
پيگيـر وصـول مطالبـات شـركت هسـتند و قـول 
مسـاعدی جهت وصـول مطالبات را نيـز گرفته اند 
انشـااهلل بـه زودی  مزایـای پایـان كار آن دسـته از 
عزیزانـی كـه در اولویـت هسـتند بـر اسـاس تاریخ 

بازنشسـتگی پرداخـت خواهـد گردید. 
در ادامـه جلسـه وی یـادآور شـد كـه شـركت 
زغالسـنگ كرمـان تـوان بسـيار باالیـی در جهـت 
تاميـن زغـال كشـور و حتـی صـادرات را دارد و 
ضمـن بيـان ایـن نکتـه كـه كرمـان قطـب اصلـی 
زغال كشـور اسـت و مـی تواند نقـش آفرین اصلی 
این ماده مغدنی در كشـور باشـد توانمندی بسـيار 
زیـادی در ایـن خصوص را دارد افزود: خود شـخصا 
بعنـوان یـک كرمانـی بـه ایـن همـه توانمنـدی و 

پتانسـيل موجـود در كرمـان افتخـار دارم . 
در پایـان ایـن جلسـه ضمـن بيـان مشـکات 
روز  همـان  در  بازنشسـتگان  از  تعـدادی  خـاص 
تمامـی  و  گردیـد  حـل  عزیـزان  ایـن  مشـکل 
حاضریـن در جلسـه با ابراز رضایت و خوشـحالی از 

جلسـه خـارج شـدند.

برگزاری آیین یادبود 
جان باختگان منا در استان

منـا  حادثـه ی  جان باختـگان  یادبـود  آیيـن 
 54 در  كشـور  اسـتان های  سـایر  بـا  هم زمـان 
شـهر و بخـش اسـتان كرمـان برگـزار  می شـود. به 
گزارش ایسـنا بـا توجه بـه برگزاری مراسـم یادبود 
و بزرگداشـت جان باختـگان مظلـوم فاجعـه منـا از 
سـوی رهبـر معظم انقـاب اسـامی)مدظله العالی 
( امـروز از سـاعت 15:30 تـا 17:30 در حسـينيه 
امـام خمينی)ره( در تهران و هم زمان در شبسـتان 
امـام خمينـی حـرم مطهـر حضـرت معصومه)س( 
در قـم و به منظـور بزرگداشـت ایـن مهاجریـن  الی 
اهلل در سراسـر كشـور و تسـکين آالم بازمانـدگان، 
مراسـم بزرگداشـتی در روز یکشـنبه و از  سـاعت 
15 در مسـجد جامـع كرمـان، از سـوی نماینـده 
ولی فقيـه و اسـتاندار كرمـان برگـزار خواهـد شـد. 
بـه گـزارش ایسـنا، هـم اكنـون كشـته شـدن یک 
نفـر از حجـاج كرمانـی در فاجعـه منـا مـورد تایيد 

قـرار گرفته اسـت.

بازدید ریاست 
دادگستری استان 
کرمان از مجتمع 
کک سازی و پاالیش 
قطران زرند

اسـتان  دادگسـتری  ریاسـت 
كرمـان  و هيات همـراه از مجتمع 
كک سـازی و پاالیش قطران زرند 
بازدیـد كـرد. بـه گـزارش روابـط 

عمومـی مجتمـع كک سـازی و پاالیـش قطـران زرنـد، در ابتدا حسـين متصدی 
مدیـر مجتمـع در خصـوص راه انـدازی دومين پاالیشـگاه قطران كشـور در مرداد 
مـاه سـال جاری گفـت : با راه اندازی پاالیشـگاه قطران 11 نـوع محصول جدید از 
قبيـل قير،روغـن آنتراسـن ، واش اویـل و.... توليد می شـود .وی درخصوص بحث  
آالیندگـی هـا  مجتمـع افزود: مـا دریک سـاله اخير اقدامـات موثـری در رابطه با 
كاهـش آالیندگـی انجـام داده ایـم وبا راه انـدازی واحد گوگرد زدایـی بی نامطبوع 
راكاهـش داده ایـم و از هـر گونـه تاشـی در جهـت كاهـش بـوی نامطبـوع دریغ 
نخواهيـم كـرد  متصدی گفت: قریب به 800 نفر پرسـنل دراین مجتمع مشـغول 
بـه كار مـی باشـند كـه ماهيانـه بيـش از 40/000/000/000 ریـال هزینـه هـای 
جـاری ایـن مجتمـع به شهرسـتان تزریق می شـود. گفتنی سـت در ایـن بازدید 
قویدل دادسـتان، جعفری ریاسـت دادگسـتری و صادق زاده معـاون فرماندار زرند 

و تنـی چنـد از قضات ، ریاسـت دادگسـتری كرمـان را همراهـی نمودند. 

کشف نیم تن مواد 
مخدر در سیرجان

فرمانـده انتظامی سـيرجان 
گفـت: یـک بانـد توزیـع مـواد 
شهرسـتان  ایـن  در  مخـدر 
مـواد  تـن  نيـم  و  متاشـی 
بانـد  ایـن  عوامـل  از  مخـدر 
كشـف شـد. بـه گـزارش ایرنـا 
سـرهنگ هـادی ثمـره افـزود: 

مامـوران اطاعـات نيـروی انتظامـی بـه همراه تيم مبـارزه با مـواد مخدر 
ایـن نيـرو پس از شناسـایی عوامل و محـل توزیع مواد مخـدر ظهر امروز 
بـه منزلـی كه انبـار باند تهيه و توزیـع مواد مخدر بود وارد شـدند و 500 

كيلوگـرم تریـاک را كشـف كردنـد.
وی اظهـار كـرد: در عمليـات انهـدام این بانـد كه توزیع مـواد مخدر را 
در سـطح منطقـه و شهرسـتان انجـام مـی داد چهار نفر دسـتگير شـدند 
و چهـار خـودرو نيـز توقيف شـد. فرمانـده انتظامی شهرسـتان سـيرجان 
گفـت: مـواد مکشـوفه بـه همـراه متهمـان و خودروهـا تحویـل مقامـات 
قضایـی شـدند. وی بـا تاكيـد بر همـکاری مردم بـا نيـروی انتظامی برای 
موفقيـت بيشـتر در ایجـاد امنيـت و آرامـش از آنـان خواسـت هـر گونـه 
اطاعـات در رابطـه بـا مـواد مخـدر را بـه پليـس بـا شـماره تلفـن هـای 

110 و 128 اطـاع دهنـد.

امنیت و توسعه 
پایدار پیوند عمیق 
دارند

گفـت:  كرمـان  اسـتاندار 
پيونـد عميقـی  پایـدار  امنيـت 
بـا توسـعه پایـدار دارد و مناطق 
دارای امنيـت پایدار مـی توانند 
به سـمت توسـعه پایدار حركت 
كننـد. به گـزارش عليرضـا رزم 

حسـينی دیـروز در آیيـن صبحـگاه مشـترک نيروهـای مسـلح مسـتقر در 
كرمـان به مناسـبت آغـاز هفته نيروی انتظامی با تسـليت فاجعـه منا افزود: 
ایجـاد امنيـت در جامعـه یکـی از ماموریـت هـای حکومـت هاسـت و همـه 
حکومـت هـا بایـد نقـش حاكميتی خـود در حـوزه امنيـت را به خوبـی ایفا 
كننـد. وی بـا اشـاره بـه اینکـه در مبانـی اسـامی نيـز بـه موضـوع امنيـت 
تاكيـد ویـژه ای شـده اسـت ادامـه داد: امـروز جمهـوری اسـامی بـه بركت 
نيروهـای مقتـدر مسـلح خـود دارای امنيـت پایـدار در جامعه اسـت. ریيس 
شـورای تاميـن اسـتان كرمان گفـت: امـروز اقتدار ایران اسـامی بـه بركت 
خـون شـهدا، والیـت فقيـه و حضـور مـردم در عرصـه هـای مختلـف ایجاد 
شـده اسـت. وی تصریـح كـرد: والیـت فقيه یکـی از پایه های اصلـی امنيت 
پایـدار در جامعـه بـه شـمار مـی رود زیـرا والیت، محـور وحـدت در جامعه 

به شـمار مـی رود.

ناجا به پشتوانه 
مردمی تکیه دارد

اسـتان  انتظامـی  فرمانـده 
كرمـان گفـت: نيـروی انتظامی 
در راه تاميـن و ارتقـای امنيـت 
مردمـی  پشـتوانه  بـر  همـواره 
خـود تکيـه دارد. بـه گـزارش 
ایرنا سـرهنگ رضا بنی اسـدی 
در صبحـگاه مشـترک نيروهای 

مسـلح در سـتاد فرماندهـی انتظامی اسـتان كرمان افزود: نيـروی انتظامی 
تاكنـون نيـز بـا تکيه بـر این مهم توانسـته بـه موفقيت های خوبی دسـت 
یابـد. وی گفـت: هفتـه نيـروی انتظامـی بـا شـعار اقتـدار پليـس، همدلی 
و همزبانـی، امنيـت و آرامـش آغـاز شـده اسـت. وی بـا اشـاره بـه رویکرد 
جامعـه محـور پليس عنـوان كرد: اقتـدار نيروی انتظامی با همـکاری مردم 
افزایـش مـی یابـد. فرمانـده انتظامی اسـتان كرمـان امنيت را سـنگ بنای 
جامعـه برشـمرد و اظهـار كـرد: نيـروی انتظامـی در كنـار سـایر مجموعه 
هـای دسـت انـدركار همواره در مسـير ایجـاد، حفظ و ارتقـای نظم جامعه 
تـاش مـی كنـد. وی از همـکاری تمامـی مجموعـه هـای دسـت انـدركار 
تاميـن امنيـت بـا نيـروی انتظامـی تقدیـر كـرد و گفـت: نيـروی انتظامی 
نيـز همـواره تـاش مـی كند در تعامـل مثبت با سـایر مجموعه هـا زمينه 

آرامـش و آسـایش عمومـی را ایجـاد كند.

نیروی انتظامیدادگستری نیروی انتظامیاستاندار کرمان

کرمان ویچ

از دیـروز آغـاز شـد. پـروژه ای كـه شـاید مهمتریـن پروژه 
شـهری كرمان اسـت. پروژه تقاطع غيرهمسـطح ميدان آزادی 
كرمـان. ميـدان آزادی كه جزو خاطره انگيزتریـن ميدان های 
شـهر كرمان اسـت و می توان گفت شـاهراه اصلی این شـهر، 
هميشـه از بـار ترافيکـی باالیـی برخـوردار بـوده و بـه هميـن 
دليـل تصميـم گرفتـه شـد برای ایـن موضـوع چاره اندیشـی 
كننـد. اواخـر مـرداد مـاه بـود كـه خبـر آمـد باالخـره زمـان 
خداحافظـی كرمانـی هـا با این ميدان فرا رسـيده اسـت. البته 
قبـل تـر هـم در ایـن مـورد بحث بـود و حتـی چند مـاه قبل 
تـر هـم فراخوانـی بـرای دریافت بهتریـن طرح برای بهسـازی 
ميـدان آزادی داده شـد امـا در نهایـت هيـچ خبـری از نتایـج 
ایـن فراخـوان نشـد و اواخر مـرداد بـود كه عمليات بهسـازی 
ایـن ميـدان آغـاز شـد. عملياتـی كه هنـوز طرح دقيـق آن به 

اطاع مـردم نرسـيده بود.
شش طرحی که موجود بود

تـا اوایـل شـهریور مـاه شـش طـرح بـرای ميـدان آزادی 
تعریـف شـده بـود. شـش طرحـی كـه قـرار شـد یکـی از آن 
هـا پـس از تصویب در شـوراهای ترافيک شهرسـتان و اسـتان 
و شـورای اسـامی شـهر در ميـدان آزادی شـهر كرمـان بـه 
مرحلـه اجـرا در آیـد. آنطـور كـه بابایی سرپرسـت شـهرداری 
كرمـان بـه »پيـام مـا« می گویـد از این شـش سـناریو، چهار 
سـناریو بـه طور جدی بر سـاخت زیرگـذر تاكيد داشـت و در 
نهایت یکی از این چهار سـناریو به تصویب رسـيد. سـناریوی 
احـداث زیرگـذر از بهمنيـار به اسـتقال به صـورت دو طرفه.

تصویب طرح زیرگذر شمال به جنوب
اواسـط شـهریور مـاه بـود كـه طـرح زیرگـذر شـمال بـه 
جنـوب، یعنـی  از بهمنيـار به سـمت اسـتقال و بـه صورت 
دو طرفـه توسـط مسـئوالن شـهرداری كرمـان اعـام شـد. 
همچنيـن دو راسـتگرد از بلـوار جمهوری و خيابان شـریعتی 
بـه ایـن مجموعه اضافـه در نظر گرفته شـد. در همـان زمان 
در فضـای مجـازی و شـبکه هـای پيام رسـان موبایلـی، عده 
ای از فعـاالن رسـانه ای و حـوزه فرهنگ نسـبت بـه تخریب 
ميـدان آزادی بـه عنـوان یکـی از نمادهـای قدیمـی شـهر 
كرمـان ابـراز نگرانـی كردنـد و ایـن ابـراز نگرانی جـواب هم 
داد. در حالـی كـه در طـرح اوليـه احداث زیرگـذر بهمنيار به 
اسـتقال صحبتـی از دسـت نخـورده مانـدن فضـای ميـدان 

آزادی نبـود امـا در طـرح نهایـی قـرار شـد  فضـای ميـدان 
آزادی بـه شـکل و شـمایل كنونـی باقـی بمانـد و نماد شـهر 
بـه هـم نخـورد و واحدهـای تجاری نيـز متضرر نشـوند. علی 
بابایـی سرپرسـت شـهرداری كرمـان دربـاره ایـن موضـوع با 
اشـاره بـه اینکـه زیـر گـذر ميـدان آزادی به صورت مسـقف 
انجـام مـی شـود، بـه »پيـام مـا« گفـت: بـرای نمـاد وسـط 
ميـدان آزادی مسـابقه ای در نظـر گرفتـه شـده كـه بـر این 
اسـاس بتوانيـم نمـاد زیباتر و بهتـری بعد از انجـام پروژه در 

محل داشـته باشـيم. 
آغاز کار اجرایی زیرگذر آزادی

بـه هـر ترتيب از دیـروز عمليـات اجرایـی احـداث زیرگذر 
آزادی آغـاز شـد و برخـی ورودی هـای شـهر كرمـان بسـته 
شـد. مدتـی بـود كه اطـراف ميدان آزادی بسـته شـده بود اما 
عمليـات عمرانـی چندانـی صـورت نمـی گرفـت امـا از صبح 
دیـروز ایـن عمليـات آغاز شـد و مـردم كرمـان تغييـرات این 

منطقـه را بـا چشـم دیدند.
ورودی بهمنیار بسته شد 

از صبـح دیـروز ورودی بهمنيـار مسـدود شـد و خودروهـا 
بـرای تـردد مـی بایسـت وارد خيابان زهـره كرمانی و سـپس 
خيابـان الری نجفـی شـده و ازآنجـا بـه بلـوار جمهـوری مـی 
رفتنـد. آنطـور كه سرپرسـت شـهرداری كرمان به »پيـام ما« 
مـی گویـد: به منظـور سـهولت و بهتر انجام شـدن كار توسـط 
پيمانـکار، ناگزیر باید برخی مسـيرهای ورودی مسـدود شـود. 
علـی بابایـی در ایـن بـاره گفـت: اگـر سـختی هـا را تحمـل 
كنيـم، در آینـده مشـکل ترافيـک ایـن منطقـه به طـور كلی 
تمـام می شـود. وی مدت بسـته مانـدن ورودی بهمنيـار را تا 
اتمـام پـروژه عنـوان كـرد و افـزود: البته مسـير عابر پيـاده باز 

اسـت و بـه كار مغـازه هـا خللـی وارد نمی شـود.
ورودی بلوار جمهوری از فردا بسته می شود

علـی بابایـی همچنينـی از بسـته شـدن بلوار جمهـوری از 
فـردا صبـح خبر داد و گفـت: ضلع جنوبی بلـوار جمهوری هم 
از دوشـنبه تا پایان پروژه بسـته می شـود. وی اظهار داشـت: 
البتـه بـرای ماشـين هـای حمل و نقـل عمومی مثـل اتوبوس 
و تاكسـی ایـن مسـير بـاز اسـت. همچنيـن بـرای دسترسـی 
سـاكنان ایـن منطقـه هـم مسـير بـاز اسـت امـا بـرای عموم 

مردم بسـته اسـت.

مدت زمان اجرای پروژه 24 ماه است
گفتنـی سـت آنطـور سرپرسـت شـهرداری كرمـان درباره 
مـدت زمـان اجـرای ایـن پروژه هـم گفـت:  مدت زمـان مقرر 
بـرای اجـرای پروژه آزادی كه توسـط قرارگاه خاتـم االنبيا و با 
هماهنگـی اسـتانداری و شـهرداری كرمـان صـورت می گيرد 
حـدود 24 ماه تعيين شـده اسـت كه اميدواریم قـرارگاه خاتم 

بتوانـد ظـرف مـدت 20 مـاه این پـروژه را تمـام كند.
خیابان استقالل بسته می شود

آن طـور كـه بابایی گفتـه قرار اسـت خيابان اسـتقال هم 
بسـته شـود و خودروهـا فقـط از طریـق كوچه های اسـتقال 
مـی تواننـد وارد خيابـان شـریعتی شـوند. ضمنـا قـرار اسـت 
قبـل از اینکـه هـر ورودی بسـته شـود اطاع رسـانی الزم در  
مـورد آن انجـام شـود. با این وضعيـت خودرو ها فقـط از بلوار 
جمهـوری و جـاده تهـران وارد ميـدان شـده و مـی تـوان بـه 

خيابـان شـریعتی بروند.
مسیرهای جایگزین مشخص شده اند

سرپرسـت معاونت حمـل و نقل ترافيک شـهرداری كرمان 
هـم بـه مهر گفتـه: نهایتـاً با بسـته شـدن ایـن ورودی ها نيز 
خودروهـا بایـد از چهـارراه امام جمعـه به سـمت جـاده تهران 
حركـت كـرده و از ایـن مسـير بـه ميـدان آزادی برونـد. وی 
كـه بـا مهر صحبـت كـرده ضمـن عذرخواهـی از شـهروندان 
بـه دليـل مشـکات ترافيکـی پيش آمـده در اثـر اجـرای ایـن 
پروژه، گفت: ورودی های این مسـير به تدریج بسـته می شـوند 
كـه سـازمان حمل ونقـل و ترافيـک با همـکاری پليـس راهور 
تمهيداتـی در ایـن خصـوص اندیشـيده اسـت تـا خودروهـا 

بتواننـد تردد داشـته باشـند. 
رانندگان از مسیرهای جایگزین استفاده کنند

یـک كارشـناس پليـس راهـور هـم در ارتبـاط بـا اجرایی 
شـدن پروژه زیرگـذر ميدان آزادی درباره مشـکات ترافيکی 
ایجـاد شـده بـه مهر گفت: مسـير خيابـان بهمنيار به سـمت 
ميـدان آزادی شـده و بـار ترافيکـی خيابان هـای شـرقی كـه 
از سـمت اقبـال وارد ميـدان آزادی می شـدند بـه خيابـان 
زهـره كرمانـی سـرازیر می شـود. وی ادامـه داد: در تقاطـع 
خيابـان زهـره كرمانـی و بهمنيـار بـار ترافيکـی سـنگينی را 

شـاهد بودیـم كـه بـا حضـور همـکاران و عوامـل شـهرداری 
یکسـری نواقصـی موجـود برطـرف شـد. سـرهنگ محسـنی 
ابـراز داشـت: رانندگانـی كـه قصد طی مسـير شـرق به غرب 
رادارنـد و قبـًا از مسـير ميـدان آزادی تـردد می كردنـد باید 
از مسـير جایگزیـن یعنـی خيابان های زهره كرمانی و شـهيد 
الری نجفـی اسـتفاده كننـد. وی از نصـب تابلوهـای راهنمـا 
در مسـيرهای تـردد راننـدگان خبـر داد و افـزود: بـا نصـب 
تابلوهـای ورودممنـوع مسـيرهای یک طرفـه مشخص شـده و 
راننـدگان بـرای اینکـه در انتخاب مسـير خود دچار مشـکل 
نشـوند بایـد بـه ایـن عائم توجه كـرده و قبل از طی مسـير؛ 
راه هـای جایگزیـن را در نظـر داشـته باشـند. این كارشـناس 
پليـس راهـور بيشـترین حجم ترافيکی و مشـکات را مربوط 
دانسـت  آزادی  ميـدان  طـرح  اجـرای  ابتدایـی  به روزهـای 
و ادامـه داد: پنـج راه 24 آذر و بلـوار آزادگان نيـز ازجملـه 
مسـيرهای جایگزیـن بـرای تـردد خودروهـا به سـمت غرب 

. هستند
بابت محدودیت های پیش آمده از مردم 

عذر می خواهیم
فرمانـدار كرمـان در ارتباط با آغاز عمليـات اجرایی زیرگذر 
ميـدان آزادی بـه »پيام ما« گفت: برای تسـهيل عبـور و مرور 
شـهروندان چنـد تقاطع غيرهمسـطح در نظر گرفته شـده كه 
زیرگـذر آزادی هـم یکـی از آن هاسـت. محمد علـی توحيدی 
گفـت:  ایـن كارهـای عمرانـی بـه همـت اسـتاندار محتـرم، 
شـهرداری و شـورای شـهر كرمـان و بوسـيله قـرارگاه خاتـم 
االنبيـا آغـاز شـده اسـت و اميدواریـم هرچـه سـریع تـر بـه 
اتمام برسـند. وی با اشـاره به اینکه سـعی می شـود كمترین 
محدودیـت هـا در شـهر بـرای شـهروندان ایجـاد شـود گفت: 
از محدودیـت هایـی كـه در اثـر اجـرای ایـن پـروژه هـا، مثل 
پـروژه آزادی بـرای مـردم پيـش آمـده عذرخواهی مـی كنيم 
امـا هـدف این اسـت آینده بهتـری بـرای شـهروندان كرمانی 
سـاخته شـود. فرمانـدار كرمـان دربـاره تغييـر نمـاد ميـدان 
آزادی هـم گفـت: چيـزی دسـت نمـی خـورد و برخـی مکان 
هـا هـم كـه ناگزیـر دسـت مـی خورنـد، بـه حالـت قبـل بـاز 

گشـت. خواهند 

آغاز عملیات اجرایی پروژه زیرگذر میدان اصلی شهر

رگهای میدان 
آزادی گرفت

 رضا عبادی زاده

از امـروز حجـاج كرمانـی بـه این اسـتان باز مـی گردند. 
حجاجـی كـه حـج متفاوتـی را بـه نسـبت دیگـر حـج هـا 
گذرندانـد. اگرچـه در بيـن قربانيـان حـوادث عجيـب حـج 
امسـال كسـی از كاروان هـای كرمانی نبود امـا عمق فاجعه 
انقـدر زیـاد بـود كـه حجـاج كرمانی هـم با دلی شکسـته و 

آزردگـی خاطـر به كرمـان برمـی گردند.
حـج تمتـع امسـال بدليـل بـی تدبيـری و ناكارآمـدی 
دولـت سـعودی بـا حـوادث ناگـواری روبـرو شـد. اوليـن 

حادثـه روز جمعـه  20 شـهریورماه در سـاعت 17:10 بـه 
وقـت مکـه رخ داد. در ایـن حادثـه یـک جرثقيـل سـقوط 
كـرد و منجـر بـه كشته شـدن 107 نفـر و مجروح شـدن 
238 نفـر شـد. اكثر جان باختـگان از اتباع كشـورهای هند، 
پاكسـتان، اندونـزی و ایـران بودنـد كـه در ایـن ميـان 15 
زخمـی و 11 تـن كشـته از ميان زائـران ایرانی بوده اسـت. 
نکتـه جالب ایـن حادثـه همزمانی بـا چهاردهمين سـالروز 
حمـات 11 سـپتامبر بـود. در این حادثه هيـچ یک از فوت 

شـدگان و یـا مجروحـان كرمانـی نبودند.
حادثـه دوم امـا بسـيار دلخـراش تر بـود و عيـد قربان را 
بـه قربانـگاه مسـلمين جهـان تبدیـل كـرد. فاجعـه  ِمنا كه 
در روز عيـد قربـان رخ داد، منجر به كشـته و مجروح  شـدن 
هـزاران نفـر از مسـلمانان شـد كـه در ایـن بيـن براسـاس 
آخریـن آمـار شـمار جان باختـگان ایرانـی بـه 4٦5 نفر نفر 

است. رسـيده 
 در ایـن فاجعـه هـم كسـی از كاروان هـای كرمانـی 
نبـود و بنـا بـه گفتـه حجت االسـام عباس اسـامی مدیر 
كل سياسـی و انتخاباتـی اسـتانداری كرمـان كـه با ایسـنا 
صحبـت مـی كرد طبـق اعام قبلـی آقای »محمدحسـين 
زینلـی شـریف آبـاد« جـزء افـراد مجـروح حادثه منـا بود 
كـه در همـان روزهـای اوليـه نيـز از بيمارسـتان مرخـص 

. ند شد
 ایـن درحالـی بـود كـه 9 مهرماه ليسـت جـان باختگان 
ایرانی حادثه منا از سـوی سـازمان حج و زیارت منشـر شـد 
كـه نـام »محمدحسـين زینلی شـریف آبـاد« از رفسـنجان 
كرمـان بـه چشـم مـی خـورد كـه مدیـر كل سياسـی و 

انتخابـات اسـتانداری كرمـان ایـن موضـوع را رد كرد. 

البتـه اسـتاندار كرمـان صبـح دیـروز در جلسـه شـورای 
برنامـه ریـزی و توسـعه اسـتان گفت: خوشـبختانه اسـتان 
كرمـان در فاجعـه منـا كمتریـن تلفـات را متحمـل شـد و 
فقـط یک مـورد از جـان باختگان از شهرسـتان رفسـنجان 

ست. ا
 وی افـزود: یـک نفـر جـان باخته دیگـر اعزامی از سـایر 
كاروان هاسـت كـه ایـن فـرد كرمانی بـوده اسـت. فرماندار 
كرمـان هـم در گفتگـو بـا »پيـام مـا« از جـان باختـن یک 
كرمانـی دیگـر در فاجعه منا خبـر داد. محمد علی توحيدی 
گفـت: یـک روحانی كرمانی جـان خود را از دسـت داده اما 
جـزو كاروان هـای كرمانـی نبوده اسـت و همراه بـا كاروان 
كانـون جانبـازان تهـران به مکـه رفته بود. بدیـن ترتيب دو 

كرمانـی در فاجعـه منـا جان خـود را از دسـت دادند. 
بـه هـر ترتيب حج امسـال با حـوادث عجيـب و غریبش 
پایـان یافـت و از امـروز حجـاج كرمانـی بـه كرمـان باز می 
گردنـد. مدیـر حـج و زیـارت اسـتان كرمـان در ایـن بـاره 
گفـت: از اسـتان كرمـان 2 هـزار و 39٦ زائـر در قالـب 18 
كاروان بـه مکـه مکرمـه اعـزام شـده انـد كـه از 12 تـا 14 

مهـر به كشـور بـاز مـی گردند. 

از امروز آغاز می شود

بازگشت حاجیان کرمانی

خبر
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خشکسالی شدید
در 16 استان

رئيـس مركز خشکسـالی و مدیریت بحران سـازمان 
هواشناسـی، از خشکسـالی شـدید در 1٦ استان طی 3 
مـاه گذشـته و كاهـش دمـا در 13 اسـتان در شـهریور 
94 خبـر داد. بـه گـزارش سـامت نيـوز، شـاهرخ فاتح 
در گفتگـو بـا مهـر افـزود: در تيرمـاه سـال 94 دمـای 
ميانگين متوسـط روزانه در بيشـتر مناطق كشور گرمتر 
از ميانگيـن بلندمـدت بـود؛ بـه گونـه ای كـه محـدوده 
وسـيعی از شـمال غـرب كشـور حـدوددو تا سـه درجه 

گرمتـر از شـرایط نرمـال بود.
تیرماه ۹4 بسیاری از مناطق کشور

 گرم تر  از نرمال
بـه گفتـه وی، در تيرماه همچنين مناطقی از شـمال 
تـا غـرب كشـور حـدود یـک تـا دو درجـه از شـرایط 
طبيعـی گرم تر بوده اسـت و بقيه مناطق كشـور دمایی 
حـدود نرمـال تا نيم درجـه گرمتر را در ایـن ماه تجربه 

كرده اسـت.
۱3 استان کشور شهریور ۹4 خنک تر از نرمال

وی افـزود: در شـهریور مـاه همچنيـن اسـتان های 
سـمنان، خراسـان شـمالی، تهران، بخش های وسـيعی 
از خراسـان رضـوی، اصفهـان، مركـزی و بخش هایـی از 
همـدان، قزوین، البـرز، مازندران، یزد، خراسـان جنوبی 
و فـارس حـدود نيـم تـا یـک درجـه از شـرایط طبيعی 
خنک تـر بودنـد. سـایر مناطـق كشـور در شـهریورماه 
94 دمایـی معـادل نرمـال داشـتند. رئيـس مركـز ملی 
خشکسـالی و مدیریـت بحران سـازمان هواشناسـی در 
خصـوص وضعيـت خشکسـالی كشـور، تاكيد كـرد: بر 
اسـاس شـاخص SPEI كـه هـم داده هـای مربـوط بـه 
بـارش و هـم داده هـای مربـوط بـه تبخيـر و تعـرق را 
در نظـر می گيـرد، مشـاهده می شـود كـه در سـه مـاه 
گذشـته منتهـی به پایان شـهریور مـاه 94 بسـياری از 
مناطـق كشـور بـا خشکسـالی های شـدید تا متوسـط 

متوجـه بوده انـد.
خشکسالی شدید در ۱۶ استان کشور 

طی سه ماه گذشته
بـه گفته فاتح، بر این اسـاس مناطقی از اسـتان های 
كرمانشـاه،  شـرقی،  آذربایجـان  غربـی،  آذربایجـان 
اردبيـل،  بختيـاری،  و  چهارمحـال  خوزسـتان،  ایـام، 
بوشـهر، فـارس، هرمـزگان، كرمان، شـمال سيسـتان و 
بلوچسـتان، خراسان جنوبی، خراسـان رضوی، خراسان 
شـمالی و گلسـتان در این مدت خشکسـالی متوسط تا 

شـدید را پشـت سـر گذاشـته اند.
خشکسالی خفیف در 8 استان کشور 

طی سه ماه گذشته
وی یـادآور شـد: در برخـی دیگـر از مناطـق كشـور 
در ایـن مـدت خشکسـالی خفيف حاكم بوده اسـت كه 
می تـوان بـه اسـتان های گيـان، قزویـن، البـرز، غـرب 
اسـتان تهران، شـمال اسـتان مركـزی، قـم، بخش های 

وسـيعی از اصفهـان و سـمنان اشـاره كرد.
ترسالی ضعیف در ۹ استان کشور 

طی سه ماه گذشته
رئيـس مركـز ملـی خشکسـالی و مدیریـت بحـران 
سـازمان هواشناسـی اظهـار داشـت: در مقابـل در سـه 
ماهـه گذشـته در پـاره ای از مناطـق كشـور ترسـالِی 
می تـوان  كـه  می شـود  دیـده  متوسـط  و  ضعيـف 
بخش هایـی از اسـتان های كردسـتان، زنجان، لرسـتان، 
خوزسـتان، اصفهـان، تهـران، مازندران، فـارس و كرمان 
را نـام بـرد. در ایـن مدت مابقی مناطق كشـور شـرایط 

طبيعـی را نشـان می دهـد.
خشکسالی خفیف تا بسیار شدید در بیشتر مناطق 

کشور به جز ۱۰ استان در سال آبی که گذشت
فاتـح تصریح كرد: وضعيت خشکسـالی كشـور برای 
12 مـاه گذشـته و یـا بـه عبارتـی سـال آبـی گذشـته 
منتهـی بـه پایـان شـهریور مـاه بـر اسـاس شـاخص 
SPEI نشـان می دهـد كـه بـه اسـتثنای بخش هایـی 
بلوچسـتان،  و  یـزد، سيسـتان  فـارس،  اسـتان های  از 
هرمزگان، آذربایجان شـرقی، آذربایجـان غربی، اردبيل، 
گيـان، مازنـدران و خوزسـتان كـه شـرایط طبيعـی را 
داشـته اند و در پـاره ای از انـدک مواقـع ترسـالی ضعيف 
نشـان داده اند، مابقی مناطق كشـور، شرایط خشکسالی 

خفيـف تا بسـيار شـدید را پشـت سـر گذاشـته اند.
خشکسالی خفیف تا بسیار شدید در تمام 

استان های کشور طی ۷ سال گذشته
خشکسـالی  وضعيـت  بررسـی  كـرد:  تاكيـد  وی 
بلندمـدت یعنـی هفت سـال گذشـته تا پایان شـهریور 
94 بـر اسـاس شـاخص SPEI كـه بـه نوعـی بيانگـر 
انباشـتگی خشکسـالی در مناطق مختلف كشـور است، 
نشـان می دهـد كـه تقریبـاً در تمام اسـتان های كشـور 
شـرایط خشکسـالی خفيف تا بسيار شـدید حاكم بوده 
اسـت؛ بـه طوری كـه در این مدت تنها نقـاط محدودی 
از برخی اسـتان ها با شـرایط طبيعی از نظر خشکسـالی 

بوده اند. مواجـه 

ابهامات فاجعه منا 
باید روشن شود

تشـخيص  مجمـع  رئيـس 
یـادآوری  بـا  نظـام  مصلحـت 
دولـت  دیپلماسـی  برنامه هـای 
بـرای رونـق تعامـات منطقه ای 
قالـب  در  نظـام  بين المللـی  و 
اظهـار  خارجـی،  سياسـت 
راه  ادامـه  كـه  كـرد  اميـدواری 

نيـز در راسـتای مصالـح نظـام و منافـع ملـی طـی شـود.  آیـت اهلل هاشـمی 
رفسـنجانی در جلسـه كميسـيون نظارت مجمع تشـخيص مصلحـت نظام با 
اشـاره بـه دو حادثـه غمبـار در حـج امسـال، به ویژه مـرگ مظلومانـه حجاج 
چندین كشـور اسـامی، در سـرزمينی كه پرنـدگان و درندگان امنيـت دارند، 
گفـت: ایـن اتفاقـات، احساسـات همه مسـلمانان را جریحـه دار كـرد و بدتر از 
آن، ابهاماتـی اسـت كـه باید روشـن شـود. هاشـمی رفسـنجانی، بـا تأكيد بر 
اهميـت روشـن شـدن حقيقـت و واقعيـت ایـن اتفاقات، بـرای جلوگيـری از 
تکـرار و تأميـن امنيـت روانی زائـران حرمين الشـریفين در مکـه و مدینه، به 
برنامـه برگشـت پيکرهـا و همچنين مجروحان به كشـور اشـاره كـرد و گفت: 
اميدواریـم مسـؤوالن مربوطـه بـا اهتمـام ویـژه، برنامه انتقـال اجسـاد و ادامه 
درمـان مجروحـان را در كشـور پيگيـری نمایند كـه هم باعث تسـّای خاطر 
خانواده هـا و بازمانـدگان می شـود و هـم از نگرانـی ملـی در جامعـه می كاهد.

افزایش 15 درصدی 
صادرات نفت در 
دولت یازدهم

معـاون برنامه ریـزی و نظارت 
وزیـر  هيدروكربـوری  منابـع  بـر 
نفـت گفت: صـادرات نفـت ایران 
از ابتدای اسـتقرار دولـت یازدهم 
امسـال  نخسـت  ماهـه  پنـج  تـا 
حـدود 15 درصـد افزایـش یافته 

اسـت. منصـور معظمی در خصوص بازگشـت نفـت ایران به بازار، اظهار داشـت: 
نفـت خـام ایـران مشـتریان خـود را دارد. علـت اصلـی كاهـش صـادرات نفـت 
خـام ایـران محدودیـت هایی بـود كه بواسـطه تحریم هـای بين المللـی اعمال 
مـی شـد و بـه محـض برداشـته شـدن ایـن تحریـم هـا تمـام تـاش خـود را 
بـرای افزایـش فـروش نفـت ایران انجـام می دهيـم و منتظر نمی مانيـم. وی با 
بيـان اینکـه عربسـتان، عراق و سـایر كشـورهای صادركننده نفت خام بایسـتی 
جایـگاه ایـران را در بازارهـای جهانـی نفت خام محترم بشـمارند، افـزود: حذف 
سـهميه بندی اوپک كه متاسـفانه در دولت گذشـته اعمال شـده روشـی غلط 
بـود ولـی بـا این وجـود، ایران جایگاه خـود را دارد. معـاون وزیر نفـت ادامه داد: 
زمانی كه حجت االسـام والمسـلمين روحانی در مردادماه 92 دولت را تحویل 
گرفـت تاثيـر تحریـم ها به اوج رسـيد اما بـا این وجود، صـادرات نفـت ایران از 
ابتـدای اسـتقرار دولـت یازدهـم تا پنج ماهه نخسـت امسـال حـدود 15 درصد 

افزایـش یافته اسـت.

آماده واکنش 
سریع و خشن برای 
پاسخگو کردن آل 
سعود هستیم

سرلشـکر جعفری از آمادگی 
سـریع  واكنـش  بـرای  سـپاه 
راسـتای  در  ایـران  خشـن  و 
معظـم  رهبـر  اراده  تحقـق 
انقـاب و پاسـخگو كـردن آل 

سـعود در قبـال فاجعـه منـا خبـر داد. به گزارش ایسـنا، سـردار سرلشـکر 
پاسـدار محمدعلـی جعفـری فرمانده كل سـپاه پاسـداران انقاب اسـامی 
در حاشـيه جلسـه قـرارگاه دریایـی خاتـم االنبيـاء )ص( اظهار كرد: سـپاه 
همـه ظرفيـت های ممکن برای واكنش سـریع و خشـن ایران در راسـتای 
تحقـق اراده رهبـر عظيم الشـأن انقاب اسـامی، برای پاسـخگو كردن آل 
سـعود بـه فاجعـه هولنـاک منا و اعـاده ی حقـوق زائـران قربانی شـده در 
مذبـح منـا را آمـاده كـرده و در انتظـار اجـرای دسـتوریم. وی افزود: سـپاه 
قاطعانـه و مقتدرانـه در صـورت ضـرورت بـرای هـر اقدامی، در هـر زمان و 
هـر منطقـه، بـرای دفـاع از عـزت مسـلمين و حرمـت آنـان به ویـژه مردم 
انقابـی ایـران در مقابـل حـکام ظالـم و جاهـل آل سـعود، آمـاده اسـت و 

انتقـام سـخت ایـن جنایـت هولنـاک را از آل سـعود خواهـد گرفـت.

گزارش برجام امروز 
در صحن مجلس 
قرائت می شود

كميسـيون  سـخنگوی 
 3 بررسـی  اتمـام  از  برجـام 
بخش گـزارش برجـام خبر داد 
تـا  می كنيـم  تـاش  گفـت:  و 
امـروز گزارش برجـام در صحن 
علنی قرائت شـود. سيدحسين 

نقـوی حسـينی در گفتگـو بـا خبرنـگار مهـر، از پایـان بررسـی و تدویـن 
مقدمـه، بخـش فنی، تخصصـی و حقوقی گـزارش برجام خبـر داد و اظهار 
داشـت: بررسـی بخـش هـای نظامی، امنيتی و سياسـی را نيز تا آخر شـب 
بـه پایـان خواهيـم رسـاند. وی افـزود: تـاش می كنيم گزارش كميسـيون 
برجـام از توافـق ایـران و غرب نهایی شـود تا امـروز در صحن علنی مجلس 

شـورای اسـامی قرائـت شـود.
سـخنگوی كميسـيون ویژه بررسـی برجام، در خصوص طرح دو فوریتی 
نيـز توضيـح داد: كميتـه مشـترک شـش نفـره فراكسـيون های رهـروان و 
اصولگرایـان نيـز طـرح دو فوریتـی خود را قطعـی كرده اند. نقوی حسـينی 
ادامـه داد: در جلسـه علنـی امروز ابتدا گزارش كميسـيون برجـام از توافق 
ایـران و غـرب قرائت شـده و بعد از آن طـرح دو فوریتی مورد بررسـی قرار 

خواهـد گرفت.

نفت تشخیص مصلحت نظام  برجامسپاه پاسداران 

کاغذ اخبار

روسـای قـوا بـا اهدای شـاخه گلی بـر تابـوت جانباختگان 
گـزارش  بـه  كردنـد.  احتـرام  ادای  آنـان  بـه  منـا  فاجعـه 
خبرآناین، پس از مراسـم ادای احترام رسـمی روسـای قوا به 
پيکـر جانباختگان فاجعه منا، حجت السـام حسـن روحانی، 
آیـت اهلل آملـی الریجانـی و علی الریجانی بـا همراهی حجت 
االسـام گلپایگانـی رئيـس دفتـر مقـام معظـم رهبـری در 
جایگاهـی قـرار گرفتند كه پشـت آن بنری نصب شـده بود با 
عنـوان »مهاجـران الـی اهلل«. عبارتـی كه رهبـر معظم انقاب 

دربـاره حجـاج درگذشـته در منـا بـه كار بـرده بودند. 
سـپس حجت االسـام حسـن روحانی رئيس جمهور طی 
سـخنانی در ایـن مراسـم بـا عرض تسـليت بـه خانـواده های 
جانباختگان فاجعه منا، اظهار داشـت: تعدادی از اجسـاد پاک 
قربانيـان ایـن فاجعه به كشـور بازگردانده شـد و فردا مراسـم 
تشـييع رسـمی آنان در اسـتان های مربوطه انجام می شـود. 
بـه گفتـه وی، اقـدام بعـدی شناسـایی اجسـاد جانباختـگان 

اسـت. بایـد روشـن شـود كـه در ایـن حادثـه افـرادی مقصـر 
بـوده انـد یـا نـه و اگـر ثابـت شـود كـه عـده ای از ماموریـن 
در ایـن حادثـه تقصيـر داشـته انـد، بـه هيـچ عنـوان از خون 
عزیزانمـان نمـی گذریـم. زبان مـا در این حادثه زبـان برادری 
و ادب بوده و در جای الزم از زبان دیپلماسـی اسـتفاده شـده 
و اگـر الزم باشـد جمهـوری اسـامی ایـران از زبـان اقتدارش 

اسـتفاده مـی كند. 
وی بـا بيـان اینکـه ایـن فاجعه آزمـون بزرگی بـرای دولت 
و ملـت ایـران و خانـواده هـای داغـدار بوده اسـت، افـزود: این 
فاجعـه آزمونـی بـرای دولـت عربسـتان و سـازمان هـای بين 
المللی و كشـورهای اسـامی نيز بوده اسـت. باید حقيقت این 
مسـاله بـه طور كامـل برای مـا از طریق یـک كميته حقيقت 
یـاب ثابـت شـود. همـه ملت هـا و دولت هـای مسـلمان باید 
علـت ایـن فاجعـه را بفهمند و مطمئن باشـند كه برای سـال 

هـای بعد چنيـن فاجعـه ای تکرار نمی شـود. 

رئیس جمهور در مراسم ادای احترام به قربانیان منا:

الزم باشد از زبان اقتدار استفاده می کنیم

  دولت

حضـور  بـا  دیـروز  بـزرگ  تهـران  پليـس  نيروهـای 
فرمانـده انتظامـی پایتخـت بـرای جمـع آوری چادرهای 
باقـی مانـده مقابـل مجلـس بعـد از آنکـه چنـد نفـر از 
مخالفـان با ادامـه اجتماع غيرقانونی اصرار داشـتند، وارد 
عمـل شـدند. به گـزارش ایرنا سـردار حسـين سـاجدی 
نيـا ظهـر دیروز با حضـور در محل اجتماع تعـداد اندكی 
افـراد مخالـف برجـام واقـع در ضلـع شـمالی سـاختمان 
مجلس شـورای اسـامی دسـتور پایـان دادن بـه بقایای 
ایـن اجتمـاع غيـر قانونی را صـادر كرد. نيروهـای پليس 
تهـران بـزرگ بـه صـورت محسـوس و نامحسـوس بـا 
حضـور در محـل تجمـع این چندنفـر كه اصرار بـر ادامه 
تجمـع بودنـد را متفـرق كـرده و باقـی مانـده موكب ها 

و چادرهـا را جمـع آوری كردند. بر اسـاس گـزارش ایرنا 
برخـورد فيزیکـی تـا این لحظه بيـن تجمع كننـدگان و 

نيروهـای پليـس تهـران رخ نداد.
از صبـح جمعـه نيـز نيروهـای یـگان امـداد پليـس 
تهـران بـزرگ بـا حضـور گسـترده در اطـراف مجلـس 
و  مـردم  خيابـان  از  افـراد  عبـور  از  اسـامی  شـورای 
مجاهدین اسـام واقع در ضلع شـرقی و شـمالی مجلس 

جلوگيـری كردنـد. 
اجتمـاع غيرقانونـی در مخالفـت بـا اجـرای مراحـل 
تصویـب برجـام در مجلـس با حضـور تعداد معـدودی از 
هفته گذشـته مقابل سـاختمان مجلس شـورای اسامی 
آغـاز شـد. فرمانـدار تهـران روز جمعـه ایـن اجتمـاع را 

غيرقانونـی خوانـد از آنها خواسـت تا از ادامـه این كار كه 
موجب سـد معبـرو اختـال در آمد وشـد مقابل مجلس 

شـورای اسـامی شـده اند خـودداری كنند. 
گفتنی سـت ظهـر دیروز حجت االسـام عمار عمارلو 
یکـی از روحانيـان كـه نخسـتين اجتمـاع كننـده بود به 
دوسـتان خـود گفـت: از چند مسـير موثق، مطلع شـده 
كـه رهبـر معظـم انقـاب بـا ادامه ایـن اجتمـاع مخالف 
هسـتند لـذا بایـد بـه این اجتمـاع پایـان داد كـه در این 
لحظـه عـده ای اقدام به جمـع آوری چادرها بـرای پایان 
بخشـيدن بـه اجتمـاع شـدند امـا چند نفـر بـا مخالفت 
برادامـه اجتمـاع غيرقانونـی اصـرار ورزیدنـد كه بـا ورود 

نيروهـای پليـس بـه این موضـوع روبرو شـدند.

مقام معظم رهبری با ادامه اجتماع مخالف بودند
سخنگوی متحصنین غیرت

دیـروز اوليـن جلسـه دادگاه زنجانـی بـه ریاسـت قاضـی 
صلواتی برگزار شـد. گزیده ای از آنچه در این دادگاه رخ داد را 

بـه نقـل از خبرگـزاری ميـزان در ادامـه مـی خوانيد:
ساعت 8:18

آغاز جلسه علنی دادگاه
ایـن دادگاه به صـورت علنـی و بـا حضور خبرنـگاران برگزار 

شـد و بابـک زنجانی نيـز با تدابيـر امنيتی وارد دادگاه شـد.
در جلسـه دادگاه؛ برخـی از اعضای خانـواده و وكيل مدافع 

متهم در جلسـه دادگاه حضـور دارند.
ساعت 09:02

صدور کیفرخواست
نجفی نماینـده مدعی العموم كيفرخواسـت 237 صفحه ای 
صـادره از سـوی دادسـرای عمومـی و انقـاب تهـران را قرائت 
كرد. براسـاس اظهـارات نماینـده مدعی العموم، بابـک زنجانی 

بيـش از 40 نوبـت مـورد بازجویی قرار گرفته اسـت.
اتهامات بابک زنجانی نيز عبارت اسـت از: افسـاد فی االرض 
از طریـق اخـال در نظـام اقتصـادی كشـور، كاهبـرداری از 
شـركت ملی نفت، بانک مسـکن و تامين اجتماعی، پولشویی، 
جعـل 24 فقـره اسـناد بانکـی و صـورت حسـاب های بانکـی، 

جعـل حواله هـای ارزی، جعـل دسـتور انتقال بيـن بانک ها.
معـاون دادسـتان در قرائـت كيفرخواسـت  گفـت كـه این 
كيفرخواسـت بـرای سـه نفـر و در 237 صفحـه تنظيم شـده 
اسـت كـه بر این اسـاس بابـک زنجانـی و همچنيـن متهمان 

ردیـف دوم و سـوم نيـز متهـم بـه افسـاد فی االرض هسـتند.
بـر اسـاس ایـن گـزارش متهمـان ردیـف اول، دوم و سـوم 
»ب.ز«، »ح . ف« و  »م. ش« هسـتند كـه بـر اسـاس اظهارات 
معـاون دادسـتان تهـران پولشـویی وزارت نفـت پرونـده ای در 
اوایل سـال 92 مفتوح شـد و با توجه به اینکه در حسـاب های 
شـركتی در كيش وجوه كانی جابجا شـده اسـت رسيدگی از 

طریق مراجـع قضایی تقاضا شـد.
ساعت 10:00

اتهام افساد فی االرض  برای متهمان ردیف
 اول دوم و سوم

اتهامـات متهمـان ردیـف اول و دوم و سـوم قرائت شـد كه 
طـی آن اتهامات متهـم ردیف اول- آبان 93 با شـکایت وزارت 
نفـت ثبـت شـد. همچنيـن بـه موجـب مشـاركت در اخـال 
نظام ارزی و شـکایت هایی از سـازمان تامين اجتماعی و بانک 
مسـکن متهـم موجب تعقيـب در شـعبه 2٦ ناحيه بازپرسـی 
دولـت قـرار گرفت. شـعبه بازپرسـی بيـش از 40 نوبـت فرد را 
مورد بازرسـی قرار داد و 200 فرد مطلع در مورد شـركت های 

متهـم به این شـعبه فراخوانده شـدند.
اتهامـات م. ش متهـم ردیـف دوم بـا عنـوان مشـاركت در 
پولشـویی، افسـاد فی الرض به طور كان با علـم به ضربه زدن 
بـه نظام، مشـاركت در كاهبرداری از شـركت ملی نفت ایران 
و سـازمان بازنشستگی نفت و مشـاركت در پولشویی از طریق 

عواید شـركت نيکو قرائت شـد.
اتهامـات ح. ف. ه متهـم ردیف سـوم: متهم فاقد محکوميت 
قبلی اسـت. تاریخ بازداشـت 28 اسـفند 92، به اتهام افساد فی 
االرض و مشـاركت عالمانه در تشـکيل و فعاليت در شـبکه ای 
از كاهبـردی در  یافتـه مشـاركت در كاهبـردی  سـازمان 
شـركت HR، مشـاركت در كاهبرداری از تامين اجتماعی به 
مبلغ بيش از 444 ميليارد ین ژاپن و مشـاركت در پولشـویی.
قرائت کیفرخواست بابک زنجانی بیش از 8۰ دقیقه 

طول کشید
10:4٦

بـا تشـخيص قاضـی صلواتـی، بـرای ادامـه رسـيدگی بـه 
پرونـده بابـک زنجانـی 15 دقيقـه تنفـس اعـام شـد.

11:01
پایان تنفس و شروع مجدد دادگاه فساد نفتی

قاضـی صلواتـی دادگاه را بـا صلـوات بـرای شـادی روح 
جانباختـگان فاجعـه منـا آغـاز كـرد.

بـرای اوليـن بار پـس ازمدت هـا، 3متهم پرونده بـا یکدیگر 
در فضـای خـارج از دادگاه رو به رو شـدند.

11:05
دو خواهـر متهم ردیف اول وارد دادگاه رسـيدگی به پرونده 

فسـاد نفتی شدند.
11:10

بـا گذشـت 124 دقيقـه از شـروع دادگاه تا ایـن لحظه 53 
صفحـه از كيفرخواسـت 237 صفحـه ای بابک زنجانـی قرائت 

شـده است.
بـر اسـاس اعام معـاون دادسـتان تهـران، متهـم در طول 
بازپرسـی گفته اسـت كه منبـع 15 ميليارد یورویـی در خارج 
از كشـور دارد، همچنين متهم در طول تحقيقات ابتدایی ادعا 
می كـرده كه حسـاب كاربـری ایميلش در بانک خـود از طرف 

وزارت اطاعات ایجاد شـده اسـت.
11:34

معـاون دادسـتان تهـران در ادامـه گفـت: متهـم از طریـق 
كارمنـدان زنـدان اوین بـا بيرون از زنـدان ارتباط برقـرار كرده 
و از طریـق فـردی بـا خواهـرش ارتبـاط می گيـرد، متهـم در 

زمـان تحقيقـات نيز دسـت از جعل برنداشـته اسـت.
معـاون دادسـتان تهـران بـه نامه متهـم ردیـف اول پرونده 
نفتـی بـه خواهـرش اشـاره كـرد و گفـت: وی در ایـن نامه به 
خواهـرش گفتـه اسـت: »دیگر بـا خانـم »چ« ارتبـاط نگير از 
اینجـا خبـر می رسـد به بازپـرس كلی اطاعـات داده اسـت.«

11:58
اولين جلسـه دادگاه بابک زنجانی در حالی به پایان رسـيد 
كه ٦5 صفحه از كيفرخواسـت 237 صفحه ای متهم از سـوی 

معاون دادسـتان تهران قرائت شـد.
جلسـه بعدی امروز سـاعت 8:30 صبح در شعبه 15 دادگاه 

انقـاب و به ریاسـت قاضی صلواتی برگزار می شـود.

اولین جلسه دادگاه بابک زنجانی برگزار شد

از جعل پرونده در زندان تا تغییر شماره شناسنامه
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در این شماره  روزنامه هم ادامه مروری بر اهم طرح ها و فعالیت های سومین دوره انجمن شهرستان کرمان را پی می گیریم.

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

 انتقاد شدید از مرکز آمار ایران
 بخش پنجاه و نه

بازدید از راور و بررسی مشکالت آن منطقه
در مهر سـال 135٦ ش. ریيس انجمن شهرستان 
در  كرمـان  نماینـده  صنعتـی(،  )محمـد  كرمـان 
مجلـس شـورای ملی )ملـک منصور اسـفندیاری( و 
ریيـس دفتـر برنامـه و بودجـه )دكتـر اسـفندیاری( 
از راور بازدیـد كردنـد. در گـزارش روزنامـه كيهـان 

اسـت: آمده 
»بـه منظـور بازدید از طرح های عمرانی و بررسـی 
منصـور  ملـک  آقـای  راور  مـردم  نيازمندی هـای 
مجلـس  در  كرمـان  مـردم  نماینـده  اسـفندیاری 
شـورای ملی بـه اتفاق آقـای محمـد صنعتی ریيس 
انجمـن شهرسـتان كرمان و آقای دكتر اسـفندیاری 

ریيـس دفتـر برنامـه و بودجـه و آقـای ادهمی عضو 
انجمن شهرسـتان وارد راور شـدند و از سـوی آقای 
محمدرضـا ناصراسـدی بخشـدار راور، داود مظفـری 
شـهردار و اعضـای انجمـن شـهر و روسـای ادارات و 

جمعـی از اهالـی مـورد اسـتقبال قـرار گرفتند. 
مختلـف  قسـمت های  و  بخش هـا  از  بازدیـد 
روسـتاها براسـاس یـک برنامه تدوین شـده از طرف 
انجمـن شهرسـتان كرمـان انجـام می شـود كـه بـر 
اسـاس آن مقامـات محلـی هر چند مـدت به ترتيب 
از كليـه بخش هـا و روسـتاهای شهرسـتان كرمـان 
و  اهالـی  نيازهـای  نزدیـک  از  و  می كننـد  بازدیـد 
خواسـته های آن هـا مـورد بررسـی قـرار می گيرد تا 
نسـبت بـه رفـع احتياجـات و نواقـص اقـدام الزم به 

آید.  عمـل 
هنـگام ورود هيئـت اعزامی آقـای محمود فخری 
نماینـده مـردم راور در انجمن شهرسـتان خيرمقدم 
و  اسـفندیاری  منصـور  ملـک  آقـای  آنـگاه  گفـت، 

محمـود  اتفـاق  بـه  همراهـان  و  صنعتـی  محمـد 
فخـری نماینـده مـردم راور و بخشـدار و شـهردار و 
روسـای ادارات از روسـتاهای شـریف آباد، خيرآبـاد، 
خالق آبـاد، شـهرآباد، خورنـد، تاشـک و آب كوهـی 
بـه  نزدیـک  از  و  آوردنـد  عمـل  بـه  بازدیـد  راور 
نيازهـای اهالـی ایـن روسـتاها پرداختنـد. در ایـن 
بازدیـد مبلغـی معـادل چهـار ميليـون ریـال جهت 
اعتبـارات  محـل  از  عمرانـی  طرح هـای  اجـرای 
نماینـدگان مجلـس شـورای ملـی بـه شـرح زیر در 

اختيـار انجمن هـا دهـات قـرار گرفـت:
1ـ جهت احداث سـاختمان مدرسـه روسـتای ده 

علـی مبلـغ دو ميليـون و پانصد هـزار ریال

2ـ جهت احداث سـاختمان مدرسـه در روسـتای 
خالـق آباد مبلغ سـيصد هـزار ریـال اختصاص یافت 
كـه معـادل همين مبلـغ نيـز از طرف اهالـی تأمين 

شود.
3ـ جهـت لوله كشـی آب روسـتای چاهوئيه مبلغ 
دویسـت و پنجـاه هـزار ریـال اختصـاص یافـت كـه 
معـادل هميـن مبلـغ نيـز از طـرف اهالـی تأميـن 

. د شو
4ـ جهـت تعميـر حمـام روسـتایی رودخانه مبلغ 

هشـتاد هزار ریـال تأمين اعتبار شـده اسـت.
در  برگـردان  سـيل  احـداث  جهـت  همچنيـن 
روسـتای رودخانـه مبلغ هفتاد هـزار ریال اختصاص 
ده  در  بهداشـتی  سـرویس  احـداث  جهـت  یافـت. 
جال آبـاد مبلـغ بيسـت هـزار ریـال تأمين شـد كه 
بقيـه هزینـه آن را اهالـی ده تأميـن خواهنـد كـرد. 
مبلـغ بيسـت هـزار ریـال جهـت احـداث سـرویس 
آن  اعتبـار  بقيـه  و  تيـران  روسـتای  در  بهداشـتی 

از محـل خـود یـاری اهالـی ایـن روسـتا پرداخـت 
می شـود. همچنيـن جهـت احـداث غسـال خانه در 
ده فيض آبـاد پـس از بـرآورد معـادل پنجـاه درصـد 
خـود یـاری اهالـی از طـرف آقـای ملـک منصـور 
اسـفندیاری نماینـده مجلس شـورای ملـی تأمين و 

 .)1( می گـردد  پرداخـت 
در بازدیـد از ده شـریف آبـاد جهـت سـاختمان 
یـک باب دبسـتان مبلـغ پانصد هـزار ریـال از محل 
اعتبـارات انجمـن شهرسـتان در اختيـار آمـوزش و 
پـرورش راور قرار گرفت. همچنين جهت سـاختمان 
2 بـاب حمـام در دهـات تيـران و تاشـک كـه اهالی 
هـر كـدام از ایـن دهـات مبلـغ دویسـت هـزار ریال 
بـه صـورت خودیـاری تأميـن نموده انـد كـه مقـرر 
گردیـد معـادل همان مبلـغ انجمن شهرسـتان پس 
از بررسـی تأميـن نمایـد. همچنيـن مقـرر شـد پس 
از مطالعـات الزم جهـت تعميـر و مرمـت حمام های 
روسـتاهای ریحـان، بغيجـان و ده شـيب از طـرف 
ایـن  از  بـه هـر كـدام  انجمـن شهرسـتان كرمـان 

دهـات مبلـغ پنجـاه هـزار ریـال پرداخت شـود. 
سـپس آقـای ملـک منصـور اسـفندیاری نماینده 
ریيـس  صنعتـی  محمـد  و  ملـی  شـورای  مجلـس 
انجمـن شهرسـتان كرمان و آقای دكتر اسـفندیاری 

ریيـس دفتـر برنامـه و بودجـه و آقـای ادهمی عضو 
سـالن  در  كـه  جلسـه ای  در  شهرسـتان  انجمـن 
اجتماعـات شـهرداری راور با حضـور محمود فخری 
نماینـده راور، در انجمـن شهرسـتان ، محمـد رضـا 
ناصـر اسـدی بخشـدار، مظفـری شـهردار، منصـور 
نخعـی ریيـس انجمـن شـهر و اعضـای انجمـن و 
تشـکيل  اهالـی  از  زیـادی  عـده  و  ادارات  روسـای 

گردیـده بـود شـركت كردنـد. 
ابتـدا مظفـری شـهردار نيازهـای اهالـی را مطرح 
و سـپس آقـای ملـک منصـور اسـفندیاری نماینـده 
مردم كرمان در مجلس شـورای ملی طی سـخنرانی 
مشـروحی مـردم را به همـکاری و مشـاركت در امر 
انجمـن شهرسـتان  بـا  اجـرای طرح هـای عمرانـی 

كرد. دعـوت 
نـام  بـرده ضمـن سـخنان خـود گفـت: مطالعات 
قطعـی سـد راور انجـام شـده و طولی نمی كشـد كه 
كار سـاختمان آن آغـاز خواهـد شـد. وی در مـورد 
راه كرمـانـ  راورـ  دیهـوک اظهار داشـت در مسـير 
كرمـان ـ راور هنـوز بایـد چندین پل سـاخته شـود 
و 35 كيلومتـر از ایـن راه هنوز باقـی مانده و اكيپی 
جهـت مطالعات و نقشـه برداری در مسـير راه راور ـ 
دیهـوک مشـغول كار هسـتند. بـا توجـه بـه این كه 
قـرار اسـت قسـمت هایی از مسـير تغييـر كنـد، بعد 
از مطالعـات و نمونه بـرداری خـاک از قسـمت های 
مختلـف ایـن جاده این راه به طور اساسـی آسـفالت 
هـم خواهـد شـد. ملـک منصـور اسـفندیاری گفت: 
آقـای دكتـر صالحـی وزیـر راه و ترابری بـه من قول 
داده انـد كـه در آینـده نزدیـک بـه كرمـان بياینـد و 
مـن سـعی می كنـم ایشـان را بـه راور بيـاورم تـا از 
نزدیک این راه را مشـاهده نمایند. آقای اسـفندیاری 
در پاسـخ یکـی از سـپاهيان ترویـج و آبادانـی مأمور 
خدمـت در ده خيرآبـاد كـه چنـد خواسـته از اهالی 
بـا  مـن  داشـت؛  اظهـار  كـرد  مطـرح  را  ده  ایـن 
مسـئولين مربوطـه در ایـن مـورد صحبـت می كنـم 
ترتيبـی  نزدیـک  آینـده  در  آن هـا می خواهـم  از  و 
دهنـد تـا اهالـی خيرآبـاد نيز از شـبکه بـرق منطقه 

راور جهـت روشـنایی معابـر و منـازل خود اسـتفاده 
نماینـد ... ضمنـاً از طـرف انجمن قول مسـاعد داده 
شـد تـا پـس از بررسـی های الزم مبلـغ 3 ميليـون 
ریـال جهـت اجـرای طرح هـای عمرانـی در اختيـار 

شـهرداری قـرار گيـرد ...« )2(.
توصیه انجمن شهرستان مبنی بر آب رسانی 

بهداشتی به روستاها
در گـزارش روزنامـه آینـدگان از جلسـه انجمـن 
اسـت: »سـی  آمـده  )مهـر 135٦ ش(  شهرسـتان 
بـه  كرمـان  شهرسـتان  انجمـن  جلسـه  یکميـن  و 
ریاسـت صنعتـی و بـا حضـور اعضا در محـل انجمن 
تشـکيل شـد و ریيـس انجمـن شهرسـتان كرمـان 
رفاهـی  و  نوسـازی  و  عمرانـی  طرح هـای  گفـت: 
وسـيعی در شهرسـتان كرمان به مورد اجـرا گذارده 

است.  شـده 
در سـخنان  كرمـان  انجمـن شهرسـتان  ریيـس 
از  و  معلـم  روز  بزرگداشـت  مناسـبت  بـه  خـود 
مقـام اجتماعـی معلـم تحليـل كـرد و ضمن اشـاره 
و  راه سـازی  و  آب رسـانی  طرح هـای  اجـرای  بـه 
بـه  روسـتاها  و  شـهرها  سـطح  در  درمانگاه هـا 
بـه  توجـه  بـا  شـد  یـادآور  اجرایـی  سـازمان های 
پيشـنهاد اعضـای انجمـن شهرسـتان كرمـان مقدر 

شـده اسـت بـه منظـور تسـریع در امـور عمرانـی، 
سـازمان  را  درمانگاه هـا  و  آب رسـانی  طرح هـای 
بهـداری و بهزیسـتی و طرح هـای راه سـازی را اداره 

انجـام دهـد. ترابـری  و  راه 
انجمن شهرسـتان  اعضـای  از  یـک  هـر  سـپس   
كرمـان در زمينـه اجـرای طرح هـای آب رسـانی و 
تأميـن آب آشـاميدنی مـورد نيـاز مردم روسـتاهای 
حومـه  شـرف آباد  و  اختيارآبـاد  شـهداد،  بخـش 

كرمـان، نسـک و جوشـان گلباف، گوهـر و فيض آباد 
راور، سـعيدی كرمـان، سـکنج ماهـان، كوثرخيـز، 
هـم  و  جوپـار  محی آبـاد  و  اسـماعيل آباد  شـاه آباد 
چنيـن ایجاد مهد كـودک در چتـرود مطالبی اظهار 

شتند.  دا
آن گاه آقـای جوهـرزاده ریيـس بهداشـت محيط 
اجـرای  مـورد  در  بهزیسـتی  و  بهـداری  سـازمان 

سـال  دوم  نيمـه  در  كـه  آب-رسـانی  طرح هـای 
135٦ توسـط واحد بهداشـت محيط اجرا می شـود، 
مطالبـی گفـت و یـادآور شـد:  12 طرح آب رسـانی 
در شهرسـتان كرمـان اجرا خواهد شـد كـه در حال 
حاضـر 9 طرح آب رسـانی در روسـتاهای اختيارآباد، 
رحيم آبـاد،  زیـار،  ده  قوام آبـاد،  شـاهرخ آباد، 
فيض آبـاد، ده علـی و یوسـف آباد راور و ربـاط بـه 
مـورد اجـرا گذارده شـده اسـت و 4 طرح در دسـت 
بررسـی اسـت كه پـس از تهيه نقشـه و طـرح انجام 

خواهـد شـد ...« )3(.
 انتقاد شدید از مرکز آمار ایران

در جلسـه انجمـن در اسـفند 135٦، این مسـایل 
مـورد بحـث و تبـادل نظـر قـرار گرفـت: »انجمـن 
بـه خاطـر  تيرمـاه گذشـته  شهرسـتان كرمـان در 
تصميم گيری در شـورای عمران شـهری و روسـتایی 
از مركـز آمـار ایران خواسـت كـه آمار منطقـه را در 
اختيـار انجمـن بگذارد. ایـن مركز نيـز موافقت كرد 
كـه تـا آخـر شـهریور خواسـته انجمـن را بـرآورده 

سـازد ولـی تـا كنـون خبری از آن نشـده اسـت. 
ایـن مطالـب را صنعتـی ریيس انجمن در جلسـه 
اخيـر انجمـن عنـوان كـرد و ضمـن انتقاد شـدید از 
مركـز آمـار ایـران گفت: ایـن مركز در سـال 1355 
در مـدت یـک سـال آمـار كشـور را تهيـه كـرد ولی 
پـس از 8 مـاه هنـوز نتوانسـته اسـت آن را چـاپ 
كنـد در حالـی كـه آمـار بایـد بافاصله بعـد از تهيه 

شود.  منتشـر 
جليـل مظهـری عضو انجمـن نيز گفـت: چند روز 
قبـل بـه مسـئول آمـار گفتـم: گروهی در حـدود 30 
تـا 40 نفـر ليسانسـيه جـوان و عاقه منـد مدت یک 
سـال تاش كردند و بـه دورافتاده تریـن نقاط كرمان 
رفتنـد ولـی زحمـات آن ها گویـا بيهوده بوده اسـت. 
وی افـزود: ورقه هـای آمـار بـه علت سـهل انگاری 
و  افتـاده  قفسـه ها  در  كـه  مسـئولين مدت هاسـت 
معلوم نيسـت چند سـال دیگـر منتشـر و در اختيار 

خواسـتاران قـرار خواهـد گرفت. 
حسـينی نسـب تقاضـای اهالی گيشـين و انجمن 
ده بيدوئيه و كمبود بنزین در شـهر كرمان را عنوان 
كـرد و ریيـس انجمـن نيز گفـت: مـژده می دهم كه 
یـک جایـگاه بنزیـن آمـاده بهره بـرداری اسـت و تـا 
چنـد روز دیگـر در خيابـان خواجـو افتتاح می شـود 
و قـرار اسـت در خيابان هـای آالشـت و بلـوار نيـز 

جایگاه هـای موقت تأسـيس شـود ...
حسـينی نيـز گفـت: 430 دسـتگاه آپارتمان سـه 
اتاقـه كـه هـر یـک 87 هـزار تومـان تمـام شـده و 
مسـئله آب و بـرق آن هـا نيـز حـل شـده اسـت در 
اعضـا  از  یکـی  می گيـرد.  قـرار  كارگـران  اختيـار 
خانه هـای  ماننـد  خانه هـا  ایـن  كنـد  خـدا  گفـت: 
پانصـد دسـتگاه نشـود كـه تعـدادی از آن هـا را بـه 

كسـانی دادنـد كـه 3 یا 4 خانـه داشـتند و تعدادی 
هـم پـس از تحویـل فروختنـد و یـا اجـاره دادنـد. 
حسـينی در جـواب گفـت: قـرار اسـت حـق فروش 
و اجـاره بـه كسـی داده نشـود و خانه هـا فقـط بـه 
كارگرانـی كـه فاقـد خانه هسـتند داده می شـود. در 
ایـن جلسـه همچنيـن بودجه احـداث و مرمت چند 

راه و خيابـان بـه تصویـب رسـيد ...« )4(.

پی نوشت:
)1( ـ الزم بـه ذكـر اسـت كـه در آن دوره مجلس شـورای ملـی )طبق قانون 

بودجـه( هـر یـک از نماینـدگان، سـاليانه مبلـغ دو ميليـون ریـال در اختيار 
داشـتند تا با تشـخيص خـود و بر اسـاس نيازها و احتياجـات منطقه انتخابی 

خـود، در هـر طرحی كـه صاح می دیدنـد، هزینـه نمایند )محمـد صنعتی(.
)2( ـ روزنامه كيهان، سه شنبه ٦ مهر 135٦، شماره 10275.

)3( ـ روزنامه آیندگان،  شنبه 23 مهر 135٦.
)4( ـ روزنامه كيهان، پنجشنبه 18 اسفند 135٦، شماره 10410.
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پیامک : 
500022030345

سالمت

کلینیک زیبایی - پزشکی پیام ماخبر

در ایـن سـتون قصـد 
داریم پاسـخ سـواالت 
خواننـدگان  پزشـکی 
مـان را در زمینـه های 
پزشـکی  مختلـف 
همچنیـن  بدهیـم. 
مهـم  هـای  توصیـه 
زبـان  از  را  سـامتی 

باشـیم. داشـته  پزشـکان  خـود 
خواننـدگان محترم لطفا سـواالت خـود را در 
رابطـه با تمام رشـته های تخصصی پزشـکی 
را به شـماره 10009353412500 پیامک کنید 
تـا از طریق دکتـر صفا با پزشـکان متخصص 
حاذق شـهرمان در میان گذاشـته و پاسـخ را 

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

www.drsafa.org

0933...4296
فـردی هسـتم كـه مدت هاسـت با مشـکل دیسـک 
كمـر دسـت و پنجـه نـرم مـی كنـم امـا نمـی دانم 
جراحـی مـی توانـد تاثيـری در بهبـود  این مشـکل 
داشـته باشـد یا خير؟! سـوال من از شـما این اسـت 
كـه چـه مواقعی نياز اسـت دیسـک كمـر را جراحی 

؟     كنيم
پاسـخ: از نظـر علمـی مشـخص شـده اسـت در دو 
مـورد، افـراد نيـاز دارنـد دیسـک شـان را جراحـی 
كننـد. اگـر دیسـک روی رشـته عصبـی كمر فشـار 
وارد كنـد و باعـث ضعـف پيشـرونده عضـات در 
پاهـا شـود، فـرد باید جراحی شـود. منظـور از ضعف 
پيشـرونده عضـات پاهـا این اسـت كه فرد بـه مرور 
زمـان دیگـر قادر به راه رفتن نيسـت یـا در راه رفتن 
دچـار اختال شـده اسـت. همچنين زمانی كـه افراد 
به دليل وجود دیسـک كمر دچار مشـکل در كنترل 
ادرار یـا مدفـوع خـود شـوند؛ البتـه بـه شـرط آنکـه 
منشـا این مشـکل وجود دیسـک باشـد نـه بيماری 
دیگـر؛ از طرفـی اگـر دیسـک، درد شـدید و طاقـت 
فرسـایی بـرای فرد به وجـود آورد، به حدی كه بيمار 
ناتـوان و زمين گير شـود، باید عمـل جراحی صورت 
گيـرد.  فرامـوش نشـود كـه در این مورد تمـام روش 
هـای غير جراحی از جملـه دارو درمانی، فيزیوتراپی، 
ورزش، اسـتراحت و. . . بایـد امتحـان شـود و اگر فرد 
بيمـار نتيجه نگرفت سـپس عمـل جراحـی را انجام 

داد.
0935...7164

بـزرگ بـودن لوزه هـا تـا چـه سـنی طبيعی اسـت؟ 
آیـا راهـی بـرای كوچـک كـردن لوزه هـا زیر سـن 4 

سـالگی وجـود دارد؟ 
پاسـخ: این مسـاله ربطي به سـن نـدارد. لـوزه بزرگ 
مشـکلي ایجـاد نمـي كنـد؛ مگـر اینکـه بـا عائمي 
همـراه باشـد. از جملـه ایـن عائم خروپـف، گلودرد، 
تنفـس از دهـان، گـوش درد و. . . اسـت؛ در ایـن 
صـورت بعد از تشـخيص پزشـک باید عمـل جراحي 
انجـام شـود. از طرفـی هميشـه بزرگـي لوزه نشـانه 
بيمـاري یا مشـکل نيسـت زیـرا افرادي هسـتند كه 
لـوزه شـان كوچـک اسـت و سـن باالیـي هـم دارند 
امـا ممکن اسـت بـه دالیلي دچـار مشـکل در ناحيه 

لوزه بشـوند
0913...8357

مـردي 34 سـاله هسـتم كـه 3 سـال اسـت دچـار 
ریفاكـس معـده شـده ام. بایـد چـکار كنـم؟

پاسـخ: یکـي از مهـم تریـن علـل ریفاكـس، اسـيد 
معـده اسـت امـا بقيـه مـواد مثـل صفـرا یـا سـایر 
ترشـحات معـده هـم ممکن اسـت ریفاكـس ایجاد 
كننـد. افزایش حساسـيت مري نسـبت به اسـيد كه 
معمـوال در زمينه هاي استرسـي ایجاد مي شـود هم 
مـي توانـد از علـل ریفاكس مقـاوم به درمان باشـد.

0938...3545
مدتی اسـت دچار درد در ناحيه دسـت چپم شـده ام. 
بـه دكتـر مراجعـه كردم كـه برایـم آزمایش نوشـت 
و در آزمایـش كـم خونـي تشـخيص داده شـد؛ بـه 
هميـن دليـل دارو مـي خورم امـا جوابی نگرفتـه ام. 

بایـد چـکار كنم؟
پاسـخ: اگـر مشـکل تـان كم خوني بـوده بایـد دوباره 
آزمایش بدهيد و جواب آن را با آزمایش اول مقایسـه 
كنيـد. اگـر كـم خوني تـان رفع نشـده باشـد باید به 
پزشـک مراجعـه كنيد. اگـر هم كم خوني شـما رفع 
شـده اسـت، دیگر ایـن درد ربطی بـه كم خوني ندارد 

و باید نزد روماتولوژیسـت بروید.

کارهایي که نباید 
پس از صرف غذا 
انجام داد
از  بعـد  بافاصلـه  خوابیـدن 
باعـث  امـر  ایـن  غـذا:  صـرف 
اختـال در رونـد هضـم مـي شـود 
و ناراحتـي گوارشـي بـه وجـود مي 

آورد.
رانندگي کـردن:در مرحله هضم 

و جـذب غـذا نيـاز سيسـتم گوارشـي به خـون افزایش پيدا مـي كند و ایـن امر روي 
ميـزان تراكـم خـون در مغـز تأثير مـي گـذارد. بنابرایـن رانندگي پس از صـرف غذا 

مـي توانـد زندگي شـما را به خطـر بيندازد.
سـیگار کشـیدن:جریان خون در سيسـتم گوارشـي پس از صرف غذا زیاد اسـت؛ 
هنگام سـيگار كشـيدن، مواد سـمي سـيگار جذب مي شـود و آسـيب بيشـتري به 

ریـه و كليه مي رسـاند.
ورزش کردن:بدتریـن كار پـس از غـذا خـوردن، ورزش كردن اسـت؛ كاهش جریان 
خـون در پـي ورزش كـردن رونـد هضم را سـخت مي كنـد. همچنين از شـنا كردن 

بعد از غـذا بپرهيزید
دوش گرفتـن:دوش گرفتـن پـس از غـذا خـوردن باعث مي شـود جریـان خون به 
سـمت دسـت و پـا افزایـش و بـه سـمت معـده كاهـش پيـدا كنـد. در نتيجـه روند 

هاضمـه كنـد مـي شـود و فـرد دچـار ناراحتـي معده مي شـود.

سامت

عـاوه بـر برخـی عـادات نادرسـت كـه خـواب را بـر 
نيـز  غذایـی  مـواد  برخـی  كننـد  مـی  حـرام  چشـم ها 
هسـتند كـه باعـث بـی خوابـی و بدخوابـی مـی شـوند. 
خوابـی راحـت و باكيفيـت بـرای سـالم مانـدن الزم و 

اسـت.  ضـروری 
بـدن انسـان از خواب برای ترميم سـلول هـای بدن و 
آماده سـازی آنها برای شـروع روزی جدید اسـتفاده می 
كنـد. امـا عـاوه بر برخـی عادات نادرسـت كه خـواب را 
بـر چشـم هـا حـرام مـی كنند برخـی مـواد غذایـی نيز 
هسـتند كـه باعث بـی خوابـی و بدخوابی می شـوند. در 
ایـن مطلـب شـما را بـا ایـن مـواد غذایـی بيشـتر آشـنا 

می كنيـم. لطفـاً بـا ما باشـيد.
پروتئین ها

بـرای وعـده ی شـام غـذای سـبکی ميـل كنيـد و بـه 
ویـژه از مصـرف گوشـت بپرهيزیـد. گوشـت هـای قرمز 
ماننـد هـر غـذای پرچرب دیگر بـه مدت زمان بيشـتری 
بـرای هضـم نياز دارنـد و همين مسـئله باعـث بدخوابی 
مـی شـود. بهتـر اسـت بـرای وعـده ی شـام گياهخـوار 
شـوید و از سـوپ سـبزیجات به همراه ماسـت و غذاهای 

سـبک دیگـر اسـتفاده كنيد.
بستنی

تلویزیـون  مقابـل  كـه  هسـتيد  ایـن  طرفـدار  اگـر 
بنشـينيد و حيـن تماشـای فيلـم های كمدی یـک پياله 
بسـتنی نيـز ميل كنيد بهتر اسـت كمی هشـيار باشـيد. 
چـون بسـتنی باعـث بيخوابـی می شـود. بسـتنی عاوه 
بـر دارا بـودن مواد چرب حـاوی قندهـای زود جذب نيز 
هسـتند كـه به بـدن انرژی مـی دهند و بـه همين دليل 

مانـع از بـه خـواب رفتن می شـوند.
برخی سبزیجات

سـبزیجاتی ماننـد بروكلـی، كلـم، گل كلـم، پيـاز و 
غيـره بـرای سـامتی فـوق العاده اند امـا بهتر اسـت این 

سـبزیجات را در وعـده ی ناهـار ميـل كنيد. چـون باعث 
ایجـاد نفـخ معـده و گاز مـی شـوند و در رونـد خـواب 

اختـال ایجـاد مـی كنند.
مواد غذایی ادرارآور

كرفـس، هندوانـه، انـواع بری ها، و غيره كه سرشـار از 
آب و مـدر هسـتند باعـث ایجـاد اختـال در خـواب می 
شـوند؛ زیـرا بعـد از مصرف آن ها مجبـور خواهيد بود در 
طول شـب بيدار شـده و به دستشـویی برویـد. به همين 
دليـل توصيـه می شـود كـه از مصـرف این مـواد غذایی 

قبـل از خواب خـودداری كنيد.
غذاهای تند و پرادویه

بـرای داشـتن خوابـی عميـق و راحـت الزم اسـت كه 
دمـای بـدن پایين باشـد. برخـی ادویه ها باعـث افزایش 
دمـای بـدن شـده و بنابرایـن خـواب را بـر هم مـی زند. 
مصـرف ميـزان بـاالی ادویه هـا و غذاهای تنـد همچنين 
باعـث تحریـک و سـوزش معده می شـود. ایـن دو دليل 
كافـی اسـت كـه غذاهـای تنـد را در وعـده ی شـام ميل 

. نکنيد
قهوه

ایـن نوشـيدنی حـاوی ميـزان زیـادی كافئيـن اسـت 
كـه ماننـد قنـد باعـث بـه تأخيـر انداختن حالـت خواب 
آلودگـی مـی شـود. در نتيجـه در رونـد خـواب اختـال 
ایجـاد مـی كند. این اتفـاق بعد از مصرف نوشـيدنی های 

گازدار نيـز رخ مـی دهـد.
شکالت سیاه

بهتـر اسـت بدانيـد كه شـکات سـياه حـاوی كافئين 
و تئوبروميـن اسـت. ایـن مـواد محـرک باعـث افزایـش 

ضربـان قلـب شـده و باعـث بيخوابـی می شـوند.
به دنبال موادغذایی سرشار از تریپتوفان باشید

همـه مـا قـدرت جادویی شـير داغ برای فرسـتادن ما 
بـه خـواب هفـت پادشـاه را شـنيده ایم. می دانيـد چرا؟ 

لبنيـات حـاوی تریپتوفان هسـتند كه مـاده ای خواب آور 
تریپتوفـان  از  كـه سرشـار  دیگـری  موادغذایـی  اسـت. 

هسـتند عبارتنـد از آجيـل، مـوز، عسـل و تخـم مرغ.
کربوهیدرات بخورید

موادغذایـی سرشـار از كربوهيـدرات با افزایش سـطح 
تریپتوفـان موجـود در خـون، مکمـل لبنيـات هسـتند. 
بـه  كـه  سـبک  كربوهيدراتـه  غـذای  چنـد  بنابرایـن 
خوابتـان كمـک كنـد، مـی توانـد یـک كاسـه غـات بـا 

شـير، ماسـت و بيسـکویت یـا نـان و پنيـر باشـد.
قبل از خواب یک غذای سبک بخورید

اگـر بـا بـی خوابـی دسـت و پنجـه نـرم مـی كنيـد، 

كمـی غـذا در معده تان مـی  تواند بـه خوابيدنتان كمک 
كنـد. امـا از ایـن جملـه ما بـرای پرخـوری آخر شـبتان 
سوءاسـتفاده نکنيـد. سـعی كنيـد وعده غذایتان سـبک 
باشـد. غـذای حجيـم، به دسـتگاه گوارشـتان فشـار می 
آورد و ایـن مسـئله برایتـان ایجـاد ناراحتـی مـی كند و 

نمـی گـذارد كـه بخوابيد.
سیگار کشیدن قبل از خواب ممنوع

نيکوتيـن یک محرک اسـت و تاثيراتی مشـابه كافئين 
دارد. از سـيگار كشـيدن قبـل از خواب خـودداری كنيد، 
درغيـر ایـن صورت نيمه شـب از خـواب بيدارتان خواهد 

كرد.

قبل از خواب این ها را نخورید
توصیه

آگهی مناقصه شماره ب/52-۹4/22 )نوبت اول(
شـركت آب و فاضـاب اسـتان كرمـان در نظـر دارد: مقـداری لولـه چـدن داكتيـل سـایز 200، 400، 500 و ٦00 ميليمتـر بـا واشـرهای مربوطـه مـورد نيـاز خـود را از 
طریـق توليـد كننـدگان خریـداری نمایـد. لـذا واجدین شـرایط می توانند بـا ارائه معرفـی نامه از تاریـخ 94/7/11 لغایـت تاریـخ 94/7/13 جهت دریافت اسـناد مناقصه 

بـه آدرس كرمـان انتهـای بلـوار 22 بهمـن شـركت آب و فاضاب اسـتان- مدیریـت بازرگانی مراجعـه نمایند. 
مبلغ اوليه برآورد: 30/٦28/290/000 ریال 

مبلغ تضمين شركت در مناقصه: 989/000/000 ریال به صورت ضمانت نامه بانکی در وجه شركت آب و فاضاب 
آخرین مهلت تسليم پاكتهای الف، ب، ج به دبيرخانه شركت: تا ساعت 10 مورخ 94/7/23

افتتاح پاكتهای الف و ب و ج: ساعت 11 مورخ 94/7/23
مدت اعتبار پيشنهاد قيمت 3 ماه از تاریخ بازگشایی پاكات 

پيشنهاد قيمت تا زمان انعقاد قرارداد ميباشد. 
)هزینه درج آگهی در روزنامه ها به عهده برنده مناقصه می باشد(.

روابط عمومی آموزش همگانی

آشنایی با ویروس کرونا ویروس  کرونا
ویروس هـا  از  بزرگـی  خانـواده  هـا،  ویـروس  كرونـا 
هسـتند كـه از ویـروس سـرماخوردگی معمولـی تا عامل 
بيماری سـارس را شـامل می شـود. كرونـو ویروس ها در 
سـال 19٦5 كشـف شـدند و مطالعه بر روی آنها به طور 

مـداوم تـا اواسـط دهـه 1980 ادامه داشـت.
 RNA سـاختار كرونا ویروس هـا نيز دارای یـک ژنوم
بيمـاری  دارای  همزمـان  كـه  افـرادی  اسـت.  معمولـی 
دیگـری باشـند و كـودكان مبتا بـه بيماری هـای قلبی، 
ویروس هـا  كرونـا  بـه  ابتـا  خطـر  معـرض  در  بيشـتر 
هسـتند. معموالً شـدت سـرماخوردگی كه كرونا ویروس 
عامل آن باشـد بيشـتر اسـت. كرونا ویروس ها كه پس از 
راینـو ویروس هـا بزرگتریـن عامل ابتا به سـرماخوردگی 
هسـتند، بيشـتر در زمسـتان و بهار باعث سـرماخوردگی 
مـی شـوند. اگرچـه كرونو ویروس هـا بيشـتر در حيوانات 
دیـده مـی شـوند، امـا پنج نـوع از آنها دسـتگاه تنفسـی 
بـدن انسـان را تحـت تاثيـر قـرار مـی دهـد. تشـخيص 
اینکـه علـت بيمـاری كرونـا ویروس باشـد یـا خير كمی 
مشـکل اسـت، چـرا كـه برخـاف راینـو ویروس هـا بـه 

سـختی در آزمایشـگاه رشـد و نمـو مـی كنند.
تنفسـی  نارسـایی  سـندرم  نـام  بـه  بيمـاری  ایـن 
 Middle East respiratory syndrome( خاورميانه
coronavirus( شـناخته شـده اسـت كـه بـه اختصـار 
كروناویروس هـا  می شـود.  خوانـده   MERS-CoV
دسـتگاه تنفسـی را در انسـان ها درگير می كنـد و عامل 

یـک سـوم سـرماخوردگی هـای شـایع هسـتند.

عائم اصلی بیماری کرونا
از عائـم اصلـی ایـن بيماری مـی توان به تب، سـرفه، 
كـرد.  اشـاره  تنفسـی  حـاد  مشـکات  و  نفـس  تنگـی 
همچنين بيمار ممکن اسـت سـرفه های چند روزه ظاهراً 
بـدون دليـل نيز داشـته باشـد. در مـوارد حاد مشـکات 
گوارشـی نظير اسـهال، نارسـایی حاد تنفسـی، اختاالت 
انعقـادی خـون و نارسـایی كليه نيز گزارش شـده اسـت 
كـه ایـن مـورد می توانـد بيمار را بـه همودیاليـز نيازمند 

. كند

منشاء ویروس
امـا  نيسـت  مشـخص  ویـروس  ایـن  منشـاء  هنـوز 
پژوهشـگران احتمـال مـی دهنـد، ایـن ویـروس در اثـر 
جهـش در بـدن جانـوران یـا پرندگان ایجاد شـده باشـد. 
عوامـل مختلفـی بـه عنـوان منشـا ایـن بيمـاری مطـرح 
شـده اسـت كـه ميمـون و شـتر از جملـه آنهـا هسـتند.

تاریخچه کرونا درایران
بـه گـزارش خبرگـزاری فـارس اوليـن فـرد مبتـا به 
كرونـا در ایـران خانـم 53 سـاله درگيـر فشـار خـون باال 
بـود كـه هنـگام مراجعـه بـه مركـز درمانـی مشـکات 
شـدید تنفسـی داشـت و دسـتگاه ایمنـی ایـن بيمـار به 
علت داشـتن بيمـاری های مزمـن در كنار ایـن بيماری، 
نتوانسـت بـا ایـن ویـروس مبـارزه كنـد و منجر بـه فوت 

وی شـد.

تاریخچه
اوليـن مـورد بيمـاری در سـپتامبر 2012 در مردی ٦0 
سـاله در عربسـتان سـعودی كشف شـد كه به مرگ بيمار 
انجاميـد. ایـن مرد چنـد روز قبل از آن به دبی سـفر كرده 
بـود و دوميـن مـورد در مـردی 49 سـاله در قطـر كـه او 
نيـز در گذشـت و كشـف بيمـاری اولين بار در آزمایشـگاه 
 Colindale در   Health Protection Agency›s
لنـدن بـه تایيـد رسـيد. یـک گونه شـدید تر ایـن ویروس 
كه تصور می شـود از خفاش ناشـی شـده باشـد در سـال 
2002 اپيدمـی جهانـی سـارس را موجب شـد كـه حدود 
800 نفـر را بـه كام مـرگ كشـاند. ایـن خانواده ویروسـی 
اوليـن بار در سـال 19٦0 كشـف شـده اسـت كـه موجب 
بـروز بيماریهایـی از خانـواده سـرما خوردگـی در انسـان و 
حيوانـات مـی گـردد و از ویژگـی آنهـا زوائد تـاج مانند بر 

روی سـطوح دیـواره ویروس هـا می باشـد.

پیشگیری 
بـا انجـام چنـد كار سـاده از ابتـا بـه ایـن ویـروس 
جلوگيـری كنيـد. از روبوسـی، دسـت دادن و در آغـوش 
گرفتن افراد دارای عائم بيماری تنفسـی خودداری كنيد.  
از ذبح غيربهداشـتی و تماس با خون و گوشـت خام شـتر 
پرهيـز كنيـد.  از مصـرف شـير، دوغ و سـایر لبنيـات غير 
پاسـتوریزه شـتر خـودداری كنيـد. در صورت بـروز عائم 
تنفسـی یـا اسـهال تـا 14 روز پـس از بازگشـت از سـفر 
حـج یا كشـورهای سـواحل خليج فارس حتمـا به نزدیک 
تریـن مركـز بهداشـتی درمانی یا پزشـک معالـج مراجعه 
كنيد. هنگام سـرفه وعطسـه با دسـتمال یا قسـمت باالی 
آسـتين دهان و بينی خود را بپوشـانيد.  دسـت ها را با آب 

و صابـون بـه صورت صحيـح و مکرر بشـویيد.

درمان
گروهـی از دانشـمندان بـه رهبـری »ادوارد تریبـاال« از 
دانشـگاه گوتنبـرگ سـوئد و »ولکـر تيل« از دانشـگاه برن 
آلمـان مـاده ای بـه نـام »K22« كشـف كردند كـه به نظر 
مـی رسـد توانایـی ایـن ویروس هـا را بـرای گسـترش در 
انسـان ها مسـدود می كند. »K22« تکثير كرونا ویروسها 
را در سـلول  های پوششـی دسـتگاه تنفسـی انسـان مهار 
بـی  كروناویروس هـای  بـا  مقابلـه  در   »K22« می كنـد. 
ضـرری كـه در انسـان عائـم سـرماخوردگی ایجـاد مـی 
كننـد و كرونـا ویروس هـای عامل بيماری سـارس و مرس 
موثـر اسـت. ویـروس هـا بـرای توليـد مثـل بایـد غشـای 
سـلول های انسـانی جداگانـه ای در اختيـار بگيرنـد تـا در 
آن نوعـی پایـه نگهدارنـده درسـت كنند و ماشـين توليد 
ویـروس خـود را در آن مسـتقر كنند و مـاده »K22« این 

رونـد را غيـر ممکن مـی كند.
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7 درسی که اندروید به آیفون 
آموخته است

اندرویـد و iOS همـواره در حـال رقابـت سـالم بـا یکدیگـر 
هسـتند و ایـن رقابـت باعث شـده اسـت تـا این دو پلتفـرم هر 
سـال بهتر از گذشـته عمل كننـد و ویژگی های بهتـری را برای 
رقابـت بـا یکدیگـر معرفی كننـد. اندرویـد و iOS دو سيسـتم 
عامـل محبـوب ایـن روزهـای دسـتگاه های موبایـل هسـتند و 
رقابـت بيـن این دو باعث بهبود و پيشـرفت هر دو پلتفرم شـده 

است.
1.مالتی تسکینگ

مالتـی تسـکينگ به فرآیندی گفته می شـود كـه كاربر برای 
جابه جایـی بيـن اپليکيشـن ها دیگر نيـازی با بارگـذاری مجدد 
آن ها نداشـته باشـد. شـاید امروزه این قابليت برای شـما بسيار 
عـادی بـه نظر برسـد ولـی iOS مدت ها از ایـن قابليت بی بهره 
بـوده اسـت. این قابليت تا زمـان عرضه iOS 4 در سـال 2010 
بـرای كاربـران آیفـون در دسـترس نبود. سيسـتم عامل اندروید 
از نسـخه 1 خود از مالتی تسـکينگ پشـتيبانی كرده است ولی 
آیفـون، 3 سـال را بـدون این قابليت سـپری كرد. امـروزه دیگر 
ایـن قابليت بـرای كاربران گوشـی های هوشـمند بسـيار عادی 
شـده اسـت و هر دو سيسـتم عامل به خوبی از آن بهره می برند.

2.صفحه نمایش بزرگ
وقتـی بـرای اوليـن بـار سامسـونگ گلکسـی نـوت خـود را 
عرضه كرد بسـياری این گوشـی را به خاطر ابعادش به تمسـخر 
می گرفتنـد. امـا هـر سـال شـاهد بزرگ تـر شـدن گوشـی های 
گوشـی های  و  تبلت هـا  بيـن  شـکاف  و  هسـتيم  هوشـمند 
هوشـمند هـر روز كمتـر از قبـل می شـود. امـا اپـل سـال ها از 
صفحه نمایـش 3.5 اینچـی در گوشـی هایش اسـتفاده می كرد. 
اپـل سـرانجام در آیفـون 5 انـدازه صفحه نمایـش را بـه 4 اینـچ 
افزایـش داد كـه این تغيير عـرض صفحه نمایش را تغييـر نداد. 
اپـل در آیفـون ٦ باز هم تصميم به افزایـش ابعاد صفحه نمایش 
گرفـت و ما شـاهد آیفون 4.7 اینچی بودیـم. اپل در كنار آیفون 
4.7 اینچـی، یـک فبلـت 5.5 اینچی نيز عرضه كرد. اسـتفاده از 
صفحه نمایـش كوچـک بـرای یـک بـازه طوالنـی بـرای اپل به 
یـک عـادت تبدیل شـده بـود ولی امروز شـاهد هسـتيم كه هر 

دو پلتفـرم ابعـاد مختلفـی را برای كاربـران فراهـم كرده اند.
3.پنل تنظیمات

 iOS دسترسـی سـریع به تنظيمات گوشـی تا زمان عرضه
7 بـرای كاربـران آیفـون غيرممکن بـود. اگر یک كاربـر اندروید 
باشـيد حتمـا بـا ایـن ویژگـی از مدت ها قبـل آشـنایی دارید و 
برای شـما دسترسـی سـریع به تنظيمات و تغيير در آن ها چيز 

نيست. جدیدی 
OTA 4.آپدیت های

آپدیـت فریمـور بـدون نيـاز بـه اتصال گجـت بـه كامپيوتر، 
قابليتـی اسـت كـه از همـان ابتـدا بـرای كاربـران اندرویـد در 
دسـترس بوده اسـت. اما كاربـران آیفون تا قبـل از iOS 5 قادر 
بـه دریافت آپدیت هـا بصـورت OTA نبودند. كاربـران اندروید 
بـرای دریافـت آپدیـت می تواننـد از دو راهـکار اتصـال گوشـی 
اندرویـدی بـه كامپيوتـر و یـا دریافت آپدیـت از طریـق وایفای 
اسـتفاده كننـد. تصـور اینکـه كاربران آیفـون زمانـی مجبور به 
اتصـال تلفـن همراه خـود به یک پـورت USB و آپدیـت آن از 
طریـق iTunes بوده انـد، كمـی دیوانه كننده به نظر می رسـد.

5.اعان های تعاملی
بـرای مثـال وقتی یک ایميـل دریافت می كنيد امروزه شـما 
قـادر هسـتيد در هـر دو پلتفورم به این ایميل در نوتيفيکيشـن 
پاسـخ دهيـد یـا آن را بایگانـی كنيـد. بـه ایـن نـوع از اعان ها 
یـا نوتيفيکيشـن ها اصطاحـا تعاملـی گفته می شـود. ایـن نوع 
اعان هـا را مـا در iOS 8 شـاهد بودیـم كـه به كاربـران آیفون 
اجـازه تعامـل با اپليکيشـن بدون بـاز كـردن آن را مـی داد. اگر 
كاربـر آندرویـد باشـيد قطعـا پيـش از كاربـران آیفـون از ایـن 

قابليـت اسـتفاده كرده اید.
6.دوربین های مجهز به فاش

اسـتفاده  فـاش  از  آیفـون 4  زمـان  تـا  اپـل  آیفون هـای 
نمی كردنـد. اسـتفاده نکـردن از فـاش باعـث عملکـرد بسـيار 
بسـته  محيط هـای  در  و  در شـب  گوشـی  دوربيـن  ضعيـف 
می شـود و در حـال حاضـر نيـز اسـتفاده نکـردن از آن بـرای 
گوشـی های هوشـمند یـک ضعـف بـزرگ محسـوب می شـود. 
گلکسـی  ماننـد گوشـی سامسـونگ  اندرویـدی  گوشـی های 
)گوشـی اندرویـدی سامسـونگ كـه در سـال 2009 ميـادی 
عرضه شـد( پيـش از آیفون از فاش اسـتفاده می كردند. امروزه 
گوشـی های پرچمـدار بـرای دوربين جلـوی خود نيـز از فاش 

اسـتفاده می كننـد.
7. تغییر والپیپرها

ایـن قابليـت یـک قابليـت نرم افـزاری سـطح بـاال نيسـت و 
كاربـران اندرویـدی از همـان روزهـای اول به راحتـی و با توجه 
سـليقه خـود والپيپرهـا را تغييـر می دادنـد. چنـد سـال قبـل، 
اسـتفاده از والپيپرهـای متحـرک در اندرویـد قابليـت بسـيار 
جالبـی بـه شـمار می رفـت. آیفـون بـرای مـدت سـه سـال )از 
عرضـه نخسـتين آیفـون( فقـط از پس زمينـه سـياه اسـتفاده 
می كـرد و ایـن مسـاله تا زمان عرضـه iOS 4 هنـوز پابرجا بود.

 

بهترین توزیع های لینوکس که همین حاال می توانید آن ها را نصب کنید 
 به کوشش آرین اسدی

بهتریـن نسـخه ی مـک او اس كدام اسـت؟ بـه احتمال 
زیـاد آخریـن نسـخه از آن. در مـورد وینـدوز شـاید بحـث 
و اختـاف بـر سـر بهتریـن، تنهـا بـه دو نسـخه ی 7 و 10 
محـدود باشـد. امـا جامعـه ی كاربـران گنو/لينوكـس چـه 

پاسـخی به ایـن سـوال خواهنـد داد؟ 
و  مقاصـد  بـرای  لينوكـس  توزیع هـای  اكثـر  اساسـاً 
مصـارف خاص و توسـط جوامع متفاوتی سـاخته شـده اند؛ 
و از طرفـی بيشـتر آن هـا به قدری بـا هم تفـاوت دارند كه 
شـاید سـوال در مورد بهتریـن توزیع لينوكـس از پایه غلط 
باشـد. بنا به مورد اسـتفاده ممکن اسـت جواب این سـوال 
كـه بهتریـن توزیـع لينوكس كدام اسـت برای هر شـخص 
متفـاوت باشـد. فرقـی نمی كند كـه از سيسـتم عامل خود 
بـرای چـه هدفـی اسـتفاده می كنيـد؛ از راه اندازی سـرور و 
ایسـتگاه كاری )workstation( گرفتـه تا نسـخه ای برای 
دسـکتاپ و لپ تـاپ و گيمينـگ، توزیعی برای شـما وجود 
دارد. در زیـر نگاهـی )بـدون ترتيـب( بـه چنـد نمونـه از 
توزیع هـای لينوكـس می اندازیـم كه بـا توجه بـه كاربردی 
محسـوب  خـود  زمينـه ی  در  بهترین هـا  از  دارنـد،  كـه 

می شـوند.
)Ubuntu MATE( اوبونتو میت

 اوبونتـو از همـان زمـان معرفـی در اواخـر سـال 2004 
تـا بـه امـروز همـواره یکـی از محبوب تریـن توزیع هـای 
لينوكـس بـوده اسـت. از آن موقـع تـا بـه االن، اوبونتـو 
بـه پرمصرف تریـن توزیـع لينوكـس تبدیـل شـده اسـت. 
اگـر  عـدد   9( دارد.  هـم  مختلفـی  »طعم« هـای  اوبونتـو 
بخواهيـم دقيق باشـيم!( كه نرم افزارها، محيط دسـکتاپ و 

ویژگی هـای خـاص خـود را دارنـد.
اوبونتـو ميـت )Ubuntu MATE( نرم افزارهـای مهم 
تاندربـرد،  ایميـل  كاینـت  فایرفاكـس،  ماننـد  متعـددی 
ليبره آفيـس، موزیک پليـر Rhythmbox، ابـزار مدیریت 
تصاویـر Shotwell، مدیاپلير VLC و اسـتيم را به همراه 
خـود دارد. مهمتریـن ویژگـی آن امـا اسـتفاده از محيـط 
دسـکتاپ MATE اسـت كـه بـه همـراه كاربـری و نصب 
آسـان اوبونتـو، آن را بـه سيسـتم عاملـی فوق العـاده برای 
تـازه واردهـا، مبتدی هـا و عاقه مندان بـه لينوكس تبدیل 

می كنـد.
)OpenSUSE( اوپن سوزه

 اوپن سـوزه یکـی دیگر از توزیع هـای محبوب لينوكس 
اسـت كـه به دليـل انعطـاف پذیـری رابط كاربـری و نصب 
آسـان مشـهور شـده اسـت. اوپن سـوزه از برنامـه ای به نام 

یاسـت )YaST( اسـتفاده می كنـد، كـه در اصـل پورتالی 
اسـت كـه از طریـق آن كامپيوتر خـود را مدیریـت كرده و 
تنظيمـات را بـه ميل خـود تغيير می دهيـد. YaST نصب 
تعـداد زیـادی از رابط های دسـکتاپ محبـوب، از KDE و 
LXDE گرفتـه تـا Gnome، Mate و بسـياری دیگر، را 
آسـان می كنـد. ایـن رابط هـا حتـی می تواننـد بـه صـورت 
همزمـان از طریـق YaST نصـب شـوند و در حالـی كه با 
كامپيوتـر خـود كار می كنيـد می توانيـد بين آن ها سـویيچ 

. كنيد
YaST همچنيـن اضافـه كـردن برنامه هـای شـخص 
ثالث را بسـيار آسـان می كنـد. در نهایت اوپن سـوزه دارای 
ویژگـی ای با نـام Tumbleweed )تاج خروس( اسـت كه 
سيسـتم و نرم افزارهـای شـما را به صورت خـودكار آپدیت 
می كنـد تـا هميشـه بـه روز باشـيد. اوپـن سـوزه رایـگان 
اسـت، امـا نسـخه ی پولـی آن بـه همـراه دیسـک فيزیکی 

و پشـتيبانی 90 روزه هـم وجـود دارد.
 )Mint( مینت

بنـا به ادعای وبسـایت مينت، این توزیـع از لينوكس در 
حـال حاضـر توزیع پيشـتاز لينوكس اسـت و بـا گذركردن 
از اوبونتـو تبدیـل بـه رقيـب اصلـی وینـدوز و مـک او اس 
شـده اسـت. وقتـی نگاهی بـه ویژگی های مينـت بيندازید، 
ایـن ادعـا باورپذیرتـر می شـود. ایـن توزیـع رایـگان و متن 
بـاز بـه راحتـی و از طریق USB یا DVD نصب می شـود 
و از لحظـه ی نصـب )و بـدون احتيـاج به نصـب برنامه های 

جانبـی( پشـتيبانی كامل چندرسـانه ای ارائـه می دهد.
مينـت سـعی می كنـد بر روی مـرز »ثبـات« و »قدرت« 
حركـت كنـد. از طرفی تشـنه ی مصـرف منابع سيسـتمی 
نيسـت و از طـرف دیگـر احتمـال بسـيار كمی وجـود دارد 
كـه بـا آپدیتـی ناپایـدار و سرشـار از بـاگ مواجـه شـوید. 
مينـت با اسـتفاده از ابـزاری بـرای مدیریت بروزرسـانی ها، 
ماننـد  مشـهوری  دسـکتاپ  رابط هـای  از  پشـتيبانی 
Cinnamon )دارچيـن(، Mate، LMDE و KDE و 
پشـتيبانی بومی از ليسـت بلندباالیـی از نرم افزارهـا، كار را 

بـرای كاربـران بسـيار راحـت كرده اسـت.
 )Fedora( فدورا

فـدورا یـک سيسـتم عامـل منعطـف اسـت كـه بسـته 
بـه نيازتـان سـه گزینـه بـرای انتخـاب در اختيـار شـما 
و  سـرور   ،)Workstation( كاری  ایسـتگاه  می گـذارد: 
نسـخه ی كاود محـور. نسـخه ی Workstation آن خود 
بـه چنـد نسـخه ی مخصـوص بـازی، طراحـی و بسـياری 
دیگـر از جمله روباتيک تقسـيم می شـود. فـدورا در اصل از 

رابـط GNOME بهـره می گيـرد، ولی نسـخه هایی از آن 
بـا محيـط دسـکتاپ متفـاوت هـم وجـود دارند.

فـدورا بـه داشـتن به روزرسـانی هـای مکـرر مشـهور 
اسـت، كـه گاهـی اوقـات تنهـا چنـد هفتـه یـا چنـد ماه 
بيشـتر بـا هم فاصلـه ندارنـد. این ویژگی سـبب می شـود 
توزیـع فـدورا بـرای كسـانی كـه نيـاز بـه یـک نسـخه ی 
سـازمانی(  مشـتری های  )ماننـد  دارنـد  ثابـت  و  پایـدار 
مناسـب نباشـد و ریسـک بيلدهـای ناپایدار افزایـش پيدا 
می كنـد. هرچنـد بـرای برای كسـانی كه دوسـت دارند از 
پيشـگامان توسـعه ی لينوكـس باشـند، فدورا یـک توزیع 

عالـی محسـوب می شـود.
 )Debian( دبیان

دبيـان یکـی از قدیمی تریـن توزیع هـای لينوكس اسـت 
كـه اوليـن بـار در سـال 199٦ عرضـه شـد. از آن زمـان 
بـه بعـد دبيـان همـواره بـه عنـوان چارچوبـی بـرای دیگر 
توزیع هـا عمل كرده اسـت )بـرای مثال اوبونتـو و مينت( و 
الهـام بخـش توزیع هـای متعدد دیگـری هم بوده اسـت به 
طـوری كـه تبدیل به »بـزرگ خاندان« توزیع هـای امروزی 
محيط هـای  بـا  دبيـان  امـروزی  نسـخه ی  اسـت.  شـده 
 GNOME دسـکتاپ مختلفـی عرضه می شـود، هرچنـد

رابـط كاربـری اصلی آن اسـت.
سيسـتم های  بـرای  عالـی  انتخابـی  دبيـان 
 Workstation و سـرور اسـت. نسخه ی Workstation
همـراه بـا نرم افزارهـای از پيـش نصـب شـده ای ماننـد 
 ،Iceweasel مرورگـر ،GIMP جایگزین فتوشـاپ یعنی
ليبره آفيـس و مدیاپليـر VLC عرضـه می شـود. دبيـان 
سـه نسـخه ی »پایـدار)stable(«، »آزمایشـی )test(«، و 
»ناپایـدار )unstable(« دارد كـه بنـا بـه نياز، هر شـخص 

یکـی از آن هـا را انتخـاب خواهـد كـرد.
)ElementaryOS( المنتری او اس

 ایـن توزیـع از لينوكس یکـی از جذاب تریـن توزیع های 
موجـود از لحاظ بصری اسـت. آنچه این توزیـع را از بقيه ی 
مـواردی كـه در ليسـت مـا بـه آن هـا اشـاره شـد متفـاوت 
می كند فلسفه ایسـت كه پشـت طراحی آن وجـود دارد. در 
حالـی كـه اكثـر توزیع ها شـامل بسـته های نـرم افـزاری با 
برنامه هـای متـن باز و محيط های دسـکتاپ ثالث هسـتند، 
از  را  این هـا  همـه ی   ElementaryOS توسـعه ی  تيـم 
صفـر سـاخته و مناسـب بـا رابط كاربـری خودش توسـعه 

است. داده 
ElementaryOS همـراه بـا نرم افزارهـای اختصاصی 

خـود از جمله مرورگـر Midori و مدیاپلير مخصوص خود 
عرضـه می شـود كه ماننـد بقيـه ی برنامه هـای آن از لحاظ 
بصـری در بقيـه ی سيسـتم عامـل ادغـام شـده اند و نيـاز 
بـه برنامه هـای جداگانـه را از بيـن می برنـد. متاسـفانه این 
ویژگـی اسـتفاده از امکاناتـی همچون پاگين های شـخص 

ثالـث را محـدود می كند.
از بسـيار جهات، ElementaryOS بيشـتر شبيه مک 
او اس اسـت تـا ویندوز یـا حتی خود لينوكس. در مقایسـه 
دوسـت  نسـخه ی  ایـن  لينوكـس،  توزیع هـای  دیگـر  بـا 
داشـتنی بيشـتر شـبيه بـاغ زیبایـی اسـت كـه بـه دور آن 
دیواری كشـيده شـده باشـد. البته رابط كاربـری زیبای آن 
باعث چشـم پوشـی بـر روی كمبـود قابليت های شـخصی 

سـازی می شـود.
  )Steam OS( استیم او اس

سيسـتم عامـل اسـتيم از لحـاظ فنـی هنـوز در فـاز بتا 
اسـت، ولی ارزش اشـاره كردن به آن در این ليسـت وجود 
دارد. اسـتيم او اس توسـط والو )Valve(، پادشاه عرضه ی 
محبوبـی  بازی هـای  دهنـده ی  توسـعه  و   PC بازی هـای 
 Counter-Strike و Half Life، Portal چـون سـری
توسـعه داده شـده اسـت. اسـتيم قصـد دارد تا بـه انتخاب 
اول گيمرهـا بـرای سيسـتم عامـل تبدیل شـود. فلسـفه ی 
كلـی كسـب و كار والـو بـه خوبـی بـا لينوكـس جـور در 
می آیـد و گيـب نيوئـل )Gabe Newell(، بنيانگـذار و 
مدیرعامـل والـو مرتبـاً لينوكـس را سـتایش كـرده و آن را 

بـه كاربـران  توصيـه می كنـد.
بـا اشـاره بـه موارد بـاال، بایـد گفـت اسـتيم او اس قبل 
از تبدیـل شـدن بـه یـک گزینـه ی جـدی بـرای پی سـی 
گيمرهـا تعـدادی موانع بـر سـر راه دارد. بزرگ تریـن مانع، 
سـازگاری بازی هـا بـا لينوكس اسـت. تعـداد بازی هایی كه 
از لينوكـس پشـتيبانی می كننـد، هـر چنـد در حال رشـد 
اسـت، همچنـان بسـيار انـدک انـد. اسـتيم 1000 بـازی 
سـازگار بـا لينوكـس دارد، از بازی هـای توسـعه  دهنـدگان 
مسـتقل گرفتـه تـا بازی هـای اسـتودیوهای بـزرگ بـازی 
سـازی )بـه اصطـاح بازی هـای AAA(. امـا ایـن تعـداد 
بـازی در مقایسـه بـا بقيـه ی بازی هـای موجـود در اسـتيم 
كـه با لينوكس سـازگار نيسـتند ناچيز اسـت. البتـه والو به 
آینـده ی گيمينـگ بـر روی لينوكس خوشـبين بـوده و در 
حـال همکاری با توسـعه دهندگان و ناشـران بـرای آوردن 

بازی هایشـان بـه اسـتيم او اس اسـت.
مانـع بعـدی ایـن اسـت كـه اسـتيم او اس هنوز رسـماً 
سيسـتم  یـک  هنـوز  درنتيجـه  و  اسـت  نشـده  عرضـه 
عامـل كامـل و برجسـته محسـوب نمی شـود. اميدواریـم 
بـا عرضـه ی اسـتيم او اس و )و اسـتيم ماشـين ها( شـاهد 
از  بومـی  پشـتيبانی  بـا  بيشـتری  بازی هـای  عرضـه ی 
لينوكـس باشـيم. تـا آن زمـان، در حالـی كـه در موجموع 
انتخـاب بـرای گيمينـگ باشـد،  شـاید وینـدوز بهتریـن 
اسـتيم هـم تجربـه ای سـاده، كارآمـد و سيسـتم عاملـی 
بهينـه را بـه شـما پيشـنهاد می دهد كـه منابع سيسـتمی 

بيشـتری بـرای خـود بـازی باقـی می گـذارد.

ال جی با افزایش فروش 
در بخش موبایل مواجه 
خواهد شد

 )Cho Juno( جونـو  چـو 
مدیرعامـل قسـمت موبایل شـركت 
سـایت  بـا  گفتگویـی  در  ال جـی 
رویتـرز گفتـه كـه ایـن شـركت در 
 2015 سـال  چهـارم  ماهـه  سـه 
تلفن هـای همـراه بيشـتری خواهد 

فروخـت و محصـوالت سـطح بـاال و ميـان رده آن هـا با موفقيت هـای بيشـتری دربازار 
مواجـه می شـوند. این شـركت در روز گذشـته تلفن همـراه هوشـمند V10 را معرفی 
كـرد كـه از دو صفحـه نمایـش بهره می بـرد. همچنين دو عـدد دوربين جلـو هم برای 
آن در نظـر گرفتـه شـده اسـت. در كنـار ایـن تلفن همـراه، ال جـی نسـل دوم سـاعت 
هوشـمند Urbane را هـم معرفـی كـرد كـه از شـبکه  4G پشـتيبانی می كنـد.  چو 
جونـو نگفـت كه ال جی قصد دارد چه تعداد گوشـی به فروش برسـاند امـا در ابتدا باید 
شـرایط بهتـری را در كشـور كـره به دسـت بياورد. در سـه ماهـه دوم سـال 2015 این 
شـركت شـاهد كاهش 99.7 درصدی سـود عملياتی خودش بوده است.این مقام ارشد 
شـركت ال جی به این موضوع اشـاره كرد كه این شـركت در آینده سـرویس پرداخت 
بـه وسـيله موبایل خـودش را راه اندازی خواهد كرد و به زودی اطاعات بيشـتری درباره 
آن منتشـر می كند.شـركت ال جی چند روز پيش گوشی نکسـوس 5X را معرفی كرد 
كـه می توانـد فـروش خوبی به همراه داشـته باشـد. همچنين شـایعاتی درباره گوشـی 
Pro G4 هـم منتشـر شـده كـه احتمـال دارد در چنـد روز آینده به نمایـش در بياید.

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

برابـر آراء شـماره هـای 1394٦0319007014893 و 1394٦0319007014898هيـات دوم موضـوع 
قانـون تعييـن تکليف وضعيت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حوزه ثبت 
ملـک كرمـان تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضی آقای علـی اكبری جـور فرزند اكبر بشـماره شناسـنامه 30 
صـادره از زرنـد و خانـم زهـرا محمد حسـنی جور فرزند علی به شناسـنامه شـماره 21 صـادره از زرند بالمناصفه 
در ششـدانگ یـک بـاب سـاختمان بـه مسـاحت 241 مترمربع تحت پـاک 14 فرعـی از 4827 اصلـی واقع در 
بخـش 1 كرمـان بـه آدرس كرمـان بلـوار شـهداء خانـوک كوچـه 2٦ خریـداری از محـل مالکيت آقای شـهریار 
سروشـيان محـرز گردیده اسـت. لـذا به منظور اطاع عمـوم مراتب در دو نوبـت به فاصله15روز آگهی می شـود 
در صورتـی كـه اشـخاص نسـبت به صـدور سـند مالکيت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ 
انتشـار اوليـن آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خود را بـه ایـن اداره تسـليم و پس از اخذ رسـيد، ظـرف مدت 
یـک مـاه از تاریخ تسـليم اعتراض ،دادخواسـت خـود را به مراجع قضایـی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت در صورت 

انقضـای مـدت مذكـور و عـدم وصول اعتـراض طبق مقـررات سـند مالکيت صادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول:94/0٦/29                                             تاریخ انتشار نوبت دوم:94/07/12

كفيل اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان كرمان- امين رضا قوام 
م الف 2500             

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

برابـر رای شـماره 1394٦0319007014044 هيـات دوم موضـوع قانـون تعيين تکليـف وضعيت ثبتی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبت ملـک كرمـان تصرفـات مالکانه 
بامعـارض متقاضـی آقـای محمد مهدی حسـنی سـعدی فرزند محمد بشـماره شناسـنامه 17 صـادره از كرمان 
در ششـدانگ یک باب سـاختمان به مسـاحت 309/57 مترمربع كه موازی 53/45 مترمربع از ششـدانگ عرصه 
مـورد تقاضـا متعلـق بوقـف و در اجـاره نامبـرده قرار دارد تحـت پاک 4318 فرعـی از 10 اصلـی واقع در بخش 
4 كرمـان بـه آدرس كرمـان بلـوار جمهـوری اسـامی- كميل 2٦- منزل دوم سـمت راسـت خریـداری از محل 
مالکيـت آقـای بـرزو زعيـم محرز گردیده اسـت. لـذا به منظور اطـاع عموم مراتـب در دو نوبت بـه فاصله15روز 
آگهـی مـی شـود در صورتـی كه اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکيـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می 
تواننـد از تاریـخ انتشـار اوليـن آگهـی بـه مدت دو مـاه اعتراض خـود را به این اداره تسـليم و پس از اخذ رسـيد، 
ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـليم اعتـراض ،دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایـی تقدیم نماینـد. بدیهی 
اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذكـور و عـدم وصـول اعتراض طبق مقـررات سـند مالکيت صادر خواهد شـد. 

تاریخ انتشار نوبت اول:94/0٦/29                                             تاریخ انتشار نوبت دوم:94/07/12
كفيل اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان كرمان- امين رضا قوام 
م الف 2502   

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

برابـر رای شـماره 1394٦0319007003879 هيـات دوم موضـوع قانـون تعيين تکليـف وضعيت ثبتی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبت ملـک كرمـان تصرفـات مالکانه 
بامعـارض متقاضـی آقـای مهـدی بهـاء الدینـی بهـاء ابـادی فرزنـد عبـاس بشـماره شناسـنامه 190 صـادره از 
جيرفـت در ششـدانگ یـک باب سـاختمان به مسـاحت 137/38 مترمربـع تحت پاک 13772 فرعـی از 39٦8 
اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـاک 7٦0 فرعـی از 39٦8 اصلـی واقـع در بخـش 2 كرمـان بـه آدرس كرمان 
سراسـياب كوچـه 10 شـهيد مغفـوری كوچـه رسـالت خریـداری از محـل مالکيـت آقـای سـيد علـی حسـينی 
فرسـنگی محـرز گردیـده اسـت. لذا به منظور اطـاع عموم مراتـب در دو نوبت بـه فاصله15روز آگهی می شـود 
در صورتـی كـه اشـخاص نسـبت به صـدور سـند مالکيت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ 
انتشـار اوليـن آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خود را بـه ایـن اداره تسـليم و پس از اخذ رسـيد، ظـرف مدت 
یـک مـاه از تاریخ تسـليم اعتراض ،دادخواسـت خـود را به مراجع قضایـی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت در صورت 

انقضـای مـدت مذكـور و عـدم وصـول اعتراض طبـق مقررات سـند مالکيـت صادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول:1394/07/12
تاریخ انتشار نوبت دوم:1394/07/2٦

كفيل اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان كرمان- امين رضا قوام  
 

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

برابـر رای شـماره 1394٦0319007014284 هيـات دوم موضـوع قانون تعييـن تکليف وضعيت ثبتی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبت ملـک كرمـان تصرفـات مالکانه 
بامعـارض متقاضـی آقـای اكبر عمادی فرزند علی بشـماره شناسـنامه ٦21 صـادره از بم در ششـدانگ یک باب 
سـاختمان بـه مسـاحت 2٦8/90 مترمربـع كـه مـوازی 45/34 مترمربع از ششـدانگ عرصه مـورد تقاضا متعلق 
بوقـف و در اجـاره نامبـرده قـرار دارد تحـت پـاک ٦298 فرعـی از 4 اصلـی واقـع در بخش 4 كرمـان به آدرس 
كرمـان بلـوار امـام حسـين )ع( كوچه 10 سـمت چپ بن بسـت اول خریـداری از محل مالکيت آقـای علی اكبر 
شـيخ شـعاعی محـرز گردیده اسـت. لذا بـه منظور اطـاع عموم مراتـب در دو نوبت بـه فاصلـه15روز آگهی می 
شـود در صورتـی كـه اشـخاص نسـبت به صـدور سـند مالکيت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از 
تاریـخ انتشـار اوليـن آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتراض خـود را به ایـن اداره تسـليم و پـس از اخذ رسـيد، ظرف 
مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـليم اعتراض ،دادخواسـت خود را بـه مراجع قضایی تقدیـم نمایند. بدیهی اسـت در 

صـورت انقضـای مـدت مذكـور و عـدم وصول اعتـراض طبق مقـررات سـند مالکيت صادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول:1394/07/12
تاریخ انتشار نوبت دوم:1394/07/2٦

كفيل اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان كرمان- امين رضا قوام  

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

برابـر رای شـماره 1394٦0319007014991 هيـات دوم موضـوع قانـون تعيين تکليـف وضعيت ثبتی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبت ملـک كرمـان تصرفـات مالکانه 
بامعـارض متقاضـی خانـم كبـری دامـور فرزند حسـين بشـماره شناسـنامه 204 صـادره از فهرج در ششـدانگ 
یـک باب سـاختمان بـه مسـاحت 382/92 مترمربع تحت پـاک 14025 فرعی از 39٦8 اصلی مفـروز و مجزی 
شـده از پـاک 899 فرعـی از 39٦8 اصلـی واقـع در بخـش 2 كرمان بـه آدرس كرمان شـهرک صنعتی كوچه 7 
خریـداری از محـل مالکيـت آقـای جمشـيد عيش آبادی محرز گردیده اسـت. لـذا به منظور اطـاع عموم مراتب 
در دو نوبـت بـه فاصلـه15روز آگهـی می شـود در صورتی كه اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکيت متقاضی 
اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اوليـن آگهی به مـدت دو ماه اعتـراض خود را به ایـن اداره 
تسـليم و پـس از اخـذ رسـيد، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـليم اعتـراض ،دادخواسـت خـود را بـه مراجع 
قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذكـور و عـدم وصول اعتـراض طبـق مقررات 

سـند مالکيـت صادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول:1394/07/12         تاریخ انتشار نوبت دوم:1394/07/2٦

كفيل اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان كرمان- امين رضا قوام  
م الف 257٦               

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

برابـر رای شـماره 1394٦03190070099٦5 هيـات اول موضـوع قانـون تعييـن تکليـف وضعيت ثبتی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبت ملـک كرمـان تصرفـات مالکانه 
بامعـارض متقاضـی آقـای مصطفـی زارع گزوئيـه فرزنـد حسـين بشـماره شناسـنامه ٦8٦ صـادره از كرمان در 
ششـدانگ یـک بـاب سـاختمان بـه مسـاحت 200 مترمربـع تحـت پـاک 13883 فرعـی از 477٦ اصلـی واقع 
در بخـش 1 كرمـان بـه آدرس كرمـان بزرگـراه آیـت الـه خامنـه ای كوچـه 47 خریـداری از محـل مالکيـت 
آقـای حسـين خدایـی جـال ابـادی محـرز گردیـده اسـت. لذا بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب در دو نوبت به 
فاصلـه15روز آگهـی می شـود در صورتی كه اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکيت متقاضی اعتراضی داشـته 
باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اوليـن آگهـی بـه مـدت دو ماه اعتـراض خـود را به ایـن اداره تسـليم و پس 
از اخـذ رسـيد، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـليم اعتـراض ،دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایـی تقدیم 
نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذكـور و عـدم وصـول اعتـراض طبق مقـررات سـند مالکيت 

صـادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول:1394/07/12                                 تاریخ انتشار نوبت دوم:1394/07/2٦

كفيل اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان كرمان- امين رضا قوام  
م الف 2583            

راه  برنامه نویس هـا،  سـرگرمی های  از  یکـی  اصـوال 
مختلـف  دسـتگاه های  روی   Doom بـازی  انداختـن 
را روی  بـازی  ایـن  بـه حـال  تـا  برنامه نویس هـا  اسـت. 
دوربين هـای  حتـی  و  گوشـی ها  حسـاب ها،  ماشـين 

انداخته انـد. راه  بـه  دیجيتـال 
اجـرا  آن  روی   Doom كـه  دسـتگاهی  جدیدتریـن 
اسـت.   Apple TV و  اپـل  هوشـمند  سـاعت  شـده، 
اخيـرا  فيس بـوک  شـركت  برنامه نویس هـای  از  نفـر  دو 
توانسـته اند در ده سـاعت، اپـل واچ و Apple TV را 
طـوری هـک كننـد كـه Doom روی آن اجـرا شـود.

روی  بـازی  اجـرای  ویدیـوی  پایيـن  در  می توانيـد 
كنتـرل  ریمـوت  هـم  ظاهـرا  ببينيـد.  را   Apple TV

Apple TV بـرای Doom بـازی كـردن خيلـی خوب 
می دهـد. جـواب 

دسـتگاه بعـدی هـم اپـل واچ اسـت كـه بـه سيسـتم 
امـکان  شـده.  مجهـز   2  WatchOS جدیـد  عامـل 
Doom بـازی كـردن روی اپـل واچ بـا فریـم پایيـن اش 
چنيـن  اصلـی  هـدف  حـال  ایـن  بـا  نيسـت.  ممکـن 
 Doom هک هایـی، بـازی كـردن نيسـت، بلکـه اجـرای

اسـت.
چنيـن  بـرای   Doom بـازی  كـه  دالیلـی  از  یکـی 
هک هایـی انتخاب شـده اسـت، در دسـترس بـودن تمام 
كـد آن اسـت. سـازندگان ایـن بازی، سـال ها پيـش تمام 
كـد بـازی را به صـورت متـن بـاز در اختيـار همـه قـرار 

دادند.
حـال  در   id Software بازی سـازی  اسـتودیوی 

حاضـر یـک Doom جدیـد هم در دسـت سـاخت دارد 
كـه تـا چنـد مـاه دیگـر عرضـه می شـود.

بازی Doom روی اپل واچ و Apple TV هم اجرا شد
  بازی
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اسـتاندار كرمـان در جلسـه شـورای برنامـه ریـزی و 
توسـعه اسـتان كرمـان بـا ابـراز تاسـف از جـان باختـن 
تعـدادی از حجـاج ایرانـی در حادثـه منـا اظهـار داشـت: 
اسـتان كرمـان در ایـن حادثـه كمتریـن تعداد كشـته ها 
را داشـت. رزم حسـينی افـزود: تنهـا یـک مـورد كشـته 
در كاروان هـای حجـاج اسـتان كرمـان بـود كـه مربـوط 
بـه شهرسـتان رفسـنجان اسـت و یـک مـورد فـوت زائر 
كرمانـی نيـز داشـتيم كـه در كاروانـی از  اسـتان  دیگـر 
اسـت. وی در بخـش دیگری از سـخنان خود با اشـاره به 
تدویـن برنامه ششـم توسـعه گفت: مکاتبات و مشـاركت 
هـای الزم از سـوی همـه ادارات و دسـتگاه های اجرایـی 
موثـر بایـد بـرای تنظيـم برنامـه صـورت گيرد. اسـتاندار 
كرمـان ادامـه داد: اسـنادی كـه در زمينـه ورزش، آب، 
تغذیـه سـالم، توسـعه اقتصادی اسـتان، پتروشـيمی و ... 
در اسـتان كرمـان تهيه شـده و وضعيت جدیـدی را برای 
اسـتان تعریـف كـرده بایـد در برنامـه ششـم بـه عنـوان 
اسـناد قانونـی بـه تصویـب برسـند. رزم حسـينی تاكيـد 
كـرد: بـا توجـه به كمبـود بودجـه دولـت، دسـتگاه هایی 
كـه پروژه هـای نيمـه تمامـی دارنـد پروژه هـای خـود را 
بـه بخـش خصوصی واگـذار كننـد. وی افـزود: پروژه های 
یـا  فعـال   ، فعـال  نيمـه  صنعتـی  كشـاورزی،  معدنـی، 

آن هایـی كـه بـه كمک  هـای جدیـد نيـاز دارنـد تـا آخـر 
هفتـه ليسـت آن هـا به تهـران فرسـتاده شـود تـا هزینه 
الزم  تخصيـص داده شـود و از ایـن طریـق اشـتغال را 
افزایـش دهيـم. اسـتاندار كرمـان بـا بيـان اینکـه بایـد 
بتوانيـم طرح هـای كارآفرینی بسـيج، سـپاه، كميته امداد 
و .. را تجميـع و ظرفيـت حداكثـری ایـن بخش اسـتفاده 
اقتصـادی متوسـط سـال های  كنيـم بيـان كـرد: رشـد 
گذشـته در اسـتان كرمان پایين تر از كشـور اسـت، براین 
اسـاس بایـد عـاوه بـر جبـران عقب ماندگی هـا بـه ادامه 
مسـير نيـز بپردازیـم. رزم حسـينی بـا اشـاره بـه اینکـه 
انتظـار مـا ایـن اسـت كـه هرچـه زودتـر برنامـه ششـم 
توسـعه بـه دولـت تحویل داده شـود تاكيد كـرد: مدیران 

دغدغه هـای خـود را از وزیـران مطالبـه كننـد.
رویکرد مدیران استان در برنامه ششم، گلوگاه 

های توسعه استان باشد
عضـو كميسـيون اقتصـادی مجلـس شـورای اسـامی 
هـم در ایـن جلسـه گفت: اسـتان باید بحث هـای بودجه 
ای از جملـه مـاده 180 را پيگيـری كنـد، زیـرا تعـدادی 
از اسـتان هـا بخشـی از اعتبـارات را دریافـت كـرده اند و 
مجمـع نمایندگان اسـتان طـی روزهای آینده جلسـه ای 
در ایـن خصـوص بـا دكتـر نوبخـت خواهـد داشـت. پـور 

ابراهيمـی با اشـاره به مشـکات تخصيـص نقدینگی ابراز 
داشـت: در اعتبـارات نقـدی كـه بـه دسـتگاه ها داده می 
 شـود مشـکل داریـم و بين تخصيـص و نقدینگـی فاصله 

دارد. وجود 
شـورای  مجلـس  در  راور  و  كرمـان  مـردم  نماینـده 
سـخت  بسـيار  شـرایط  دولـت  كـرد:  تصریـح  اسـامی 
و وضعيـت خاصـی در تاميـن اعتبـار دارد و اميدواریـم 
ميانگيـن كشـور  بـه  را  نقـدی  دریافـت  بحـث  بتوانيـم 
برسـانيم. وی بـا اشـاره بـه واگـذاری طرح هـای عمرانی 
بـه سـرمایه گـذار بيان كـرد: در اقتصاد مقاومتـی یکی از 

كارهـا، واگـذاری طـرح هاسـت تا در رسـيدن بـه اهداف 
تحقـق بودجـه موفق باشـيم. عضـو كميسـيون اقتصادی 
مجلـس شـورای اسـامی تصریـح كـرد: تاكيـد بـر ایـن 
برنامـه ششـم،  در  اسـتان  مدیـران  رویکـرد  اسـت كـه 
گلوگاه های توسـعه اسـتان باشـد.  نماینده مردم كرمان 
و راور در مجلـس شـورای اسـامی بـا بيان اینکـه تمركز 
بـر تصميمـات و اختيـارات اسـتان ها در برنامه ششـم در 
دسـتور بررسـی اسـت، گفـت: ایـن كار از اسـتان كرمان 
آغـاز شـد، امـا وزرا چنـدان موافـق تفویـض اختيـارات 

. نيستند

در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان کرمان عنوان شد

رشد اقتصادی کرمان پایین تر از کشور

خبر

کرمان ویج

خبر

افقی
1-ماليات مرزی - از بازیگران فيلم هاليوودی سابرینا
2-الهه عقل و هنر - رشد كردن - سرپرست خانواده

3-انبـار ماشـين آالت سـنگين - اشـاره بـه نزدیک - كشـيدن 
- نشـانه مفعولی

4-مساوی - ثبت نام - كام نهفته
5-وسيله ای در حمام - مهار بينی شتر-بز كوهی-تباه كننده

٦-شهری در استان آذربایجان غربی - سرانگشتان - سيلی
7-مرد سنگ انداز - گفته ها

8-فـرو ریختـن دیـوار و سـقف - انجمـن ملـل جنـوب شـرقی 
آسـيا - فيلـم برنـده اسـکار 197٦ ميـادی

9-پسر ناپلئون كبير - اندک و كم
10-تنها - تازه كار - اتومبيل جهانگردی

11-زادگاه پـدر شـعر پارسـی - نـام تركـی - چـاق خودمانـی 
- بخشـنده

12-همـراه تـب - فيلمـی بـه كارگردانـی حميـد بهمنـی - 
انعقـاد خـون ویتاميـن 

13-عدد اول - گندم - نغمه و آواز - بی نظمی
14-دوربيـن بزرگـی كـه بـا آن سـتارگان را رصـد مـی كنند - 

تخلـص دهخـدا - ميان و وسـط
ایـرج  كارگردانـی  بـه   1384 محصـول  ایرانـی  15-فيلمـی 

بزرگتـر  - طهماسـب 
عمودی

1-عنصـر فلزی شـماره 31 جـدول تناوبی - یکـی از بزرگترین 
پيـروز یهـای ناپلئـون بود كـه به نابـودی ائتاف سـوم انجاميد

2-همبـازی پـت - راهـی در داخـل سـاختمان كـه اتـا قهـا و 
قسـمتهای مختلـف سـاختمان را به هـم وصل ميکنـد - رودی 

در اسـتان گلسـتان
3-حيلـه گـر - فقيـر و بينـوا - سـدی در اسـتان خوزسـتان - 

باالنشـين عضو 
4-دهميـن حـرف الفبای یونانـی - درختی از تيره گل سـرخ - 

نخسـتين امپراتوری جهان
5-دقت بيمارگونه - از ضمایر انگليسی - خشت پخته

٦-نفـس خسـته - همسـر زن - ازنـام هـای مردانـه - صـدای 
ندن ترسا

7-داستان عاشقانه - از آثار ماكسيم گوركی
8-نوعـی اسـباب بـازی قدیمـی - آشـکار سـاختن - عضو پيچ 

درپيچ شـکم
9-نيک سرشت - در هم داخل شدن

10-خـودروی ده نفـره - یـار ایرانـی پيامبراكـرم - خبرگـزاری 
اتریـش - ضمير فرانسـوی

11-نجات یافته - قومی ایرانی - نوعی شيرینی نوروزی الر
12-فلـز مرتجـع - دریاچـه ای در اسـتان فـارس - نمایشـنامه 

انگيز غـم 
13-كام تعجـب زنانـه - طاقچه باال - نوعی سـاز ژاپنی - پيکر 

اندام و 
14-صـادق - قسـمت مخروطـی شـکل انتهـای ریشـه گيـاه - 

موسـيقی الفبای 
15-تجاوز و تعدی - از چاشنی ها
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دلواپسـان كرمانـی هم به ميـدان آمدند. 
اگـر تـا چنـد روز پيـش از مخالفـت هـای 
دلواپسـان در تهران و مشـهد می شـنيدیم، 
در  برجـام  تایيـد  دلواپسـان  دیـروز  صبـح 
مجلـس مقابل مسـجد جامع كرمـان جمع 
شـدند. تجمعـی كـه سـایت گفتار نـو آن را 
٦0 نفـره خوانده اسـت. آنطور كـه گفتار نو 
نوشـته طبـق اعام قبلـی قرار بـود تحصن 
سـاعت 7 صبـح آغـاز شـود امـا 2 سـاعت 
طـول كشـيد تـا تجمـع رسـما آغـاز شـود. 
حـدود 30 نفـر از همـان سـاعت 7 صبـح 
حضـور  جامـع  مسـجد  اصلـی  در  مقابـل 
بيشـتر  و  روحانـی  نفرشـان   10 داشـتند. 
تشـکيل  زنـان  را  متحصنيـن  از  نيمـی  از 
می دادنـد. مردهـا عمومـا روی لبـه حـوض 
جلـوی مسـجد نشسـته اند و زنان در سـایه 
دیـوار. دیـوار ضلـع جنوبی ورودی مسـجد 
جامـع كـه در كنـارش زیرانـداز پهـن كرده 
و روی زیراندازهـا در سـایه دیوار نشسـته و 

منتظرنـد تـا تجمـع آغاز شـود.
ایـن  در  حاضـر  مهـم  هـای  چهـره  از   
محبـان  مهـدی  بـه  تـوان  مـی  تجمـع 
در  اسـامی  ارشـاد  و  فرهنـگ  مدیـركل 
دولـت احمدی نـژاد اشـاره كـرد. عـاوه بـر 
این حجـت االسـام اهلل وردی از روحانيون 
نزدیـک بـه جبهـه پایـداری هـم سـخنران 
»تحصـن  عنـوان  بـا  تجمـع  ایـن  اصلـی 
غيـرت« بـود. گفتـار نـو در ایـن بـاره مـی 
نویسـد: چند نفـر در حال امضـای طوماری 
شـمالی  ضلـع  دیـوار  روی  كـه  هسـتند 
طومـاری  شـده.  نصـب  مسـجد  ورودی 
از  كـه روی پارچـه قرمـز نوشـته شـده و 
برجـام  می خواهـد  مجلـس  نماینـدگان 
را رد كننـد. سـه عـکاس هـم هـر لحظـه 
تمـام وقایـع را ثبـت می كننـد. سـاعت بـه 

9 صبـح نزدیک شـده و حاال تعـداد تحصن 
كننـدگان بـه حدود ٦0 نفر رسـيده اسـت. 
مهـدی محبـان مدیـركل ارشـاد اسـامی 
اسـتان كرمـان در دولـت قبـل هـم در بـه 
متحصنيـن می پيونـدد و سـخنرانی رسـول 

می شـود. آغـاز  وردی  اهلل 

كرمـان  مختـص  البتـه  دیـروز  تحصـن 
نبـود. بـا نزدیـک شـدن بـه موعـد بررسـی 
اسـامی،  شـورای  مجلـس  در  برجـام 
گروه هـای مخالف برقراری توافق هسـته ای 
در تهـران هـم تحصنـی را مقابـل مجلـس 
شـورای اسـامی ترتيـب داده انـد. تجمعـی 

قانونـی  غيـر  را  آن  تهـران  فرمانـدار  كـه 
ادامـه اش  بـرای  بایـد  دانسـته و می گویـد 
سـوی  از  بگيرنـد.  مجـوز  فرمانـداری  از 
دیگـر صبـح دیـروز حـزب نـدای ایرانيـان 
هـم بـرای برگـزاری تجمعـی در حمایت از 

برجـام درخواسـت مجـوز كـرد.

هجرت نیوز:
 بر جمعیت ۱۰۰ نفره تجمع کنندگان 

افزوده می گردد
ایـن  دربـاره  امـا  نيـوز  هجـرت  سـایت 
تجمـع گـزارش جالبـی منتشـر كـرد. ایـن 
سـایت می نویسـد:  حجت االسـام رسـول 
اهلل وردی امـروز در جمـع اقشـار مختلـف 
بـه مفـاد  اعتـراض  مـردم كرمـان كـه در 
تحصـن  مقابـل مسـجد جامـع  در  برجـام 
كرده انـد؛ افـزود: توفيـق داریـم سـاعاتی از 
عمرمـان را بـرای اقـدام بـه توجـه جـدی 
پيرامـون حفـظ خطـوط قرمـزی كـه مقام 
ولـی خـدا و نایـب برحـق امام زمـان عجل 
اهلل تعالـی فرجه الشـریف برایمان مشـخص 
كرده انـد، صـرف كنيـم. هجـرت نيـوز اهلل 
وردی را روحانـی انقابـی خوانده و نوشـته 
ایـن تجمـع در اوليـن سـاعات شـنبه 11 
مهـر بـا حضـور بيـش از صد نفـر از اقشـار 
مختلـف مـردم آغـاز شـد و در ادامـه بـر 

می گـردد. افـزوده  حاضریـن  جمعيـت 
فرماندار کرمان: 

این تجمع مجوز نداشت
فرمانـدار كرمـان در ارتبـاط بـا تجمـع 
مـا« گفـت:  بـه »پيـام  دلواپسـان كرمـان 
بـرای هيـچ تجمعـی در كرمـان مجـوزی 
صادر نشـده اسـت و ایـن تجمع هـم مجوز 
نداشـت. محمد علـی توحيدی افـزود: البته 
بـرای برگـزاری تجمـع مذكـور درخواسـت 
مجـوزی هـم بـه فرمانـداری كرمـان داده 
نشـده بـود. وی با اشـاره به اینکـه از طریق 
نيـروی انتظامـی بـه تجمع كننـدگان تذكر 
دادیـم گفـت: تـا ظهر فقـط 10 تـا 15 نفر 
از جمعيـت باقـی مانـده انـد كـه بـا تذكـر 

ایـن افـراد هـم از ایـن محـل مـی روند.

فرماندار کرمان در گفتگو با پیام ما:

تجمع مخالفان برجام مجوز نداشت

بازدید استاندار کرمان از بازار کرمان
عليرضـا رزم حسـينی اسـتاندار كرمـان شـب گذشـته 
همـراه با محمود وفایـی مدیركل ميـراث فرهنگی كرمان، 
علـی بابایـی سرپرسـت شـهرداری كرمـان و هيـات همراه 
از بـازار كرمـان بازدیـد كردنـد. گفتنی سـت ایـن هيات از 
ورودی ميـدان ارگ وارد بـازار كرمـان شـدند و به بررسـی 

مرمـت بـازار پرداختند.

2 هزار کرمانی برای خرید خدمت 
ثبت نام کردند

معـاون وظيفه عمومـی فرمانـده انتظامی اسـتان كرمان 
گفـت: مرحلـه ی اول اجـرای طـرح جریمـه ی مشـموالن 
غایـب و فـراری و یـا خریـد خدمـت از اسـفند مـاه سـال 
گذشـته آغـاز شـد و تاكنـون حـدود 12 هزار نفر در اسـتان 
كرمـان ثبـت نـام كـرده و متقاضی خریـد خدمت بـوده اند 
كـه 7040 نفـر بـا مدرک تحصيلـی زیر دیپلـم و 3٦40 نفر 

دیپلـم بـوده اند.
صبـح شـنبه در نشسـت خبـری بـه مناسـبت هفتـه ی 
نيـروی انتظامـی، معـاون وظيفـه ی عمومـی فرماندهـی 
انتظامـی اسـتان كرمـان اظهـار داشـت: معاونـت وظيفه ی 
عمومـی مسـئول شناسـایی و اعـزام مشـموالن بـه خدمت 
سـربازی می باشـد و در این حوزه كار شناسـایی افراد سـالم 
و آمـاده بـه خدمـت در نيروهـای مسـلح را انجام مـی دهد.

محمـود پارسـا افـزود: مشـموالن در زمـان فراغـت از 
تحصيـل یـا رسـيدن به سـن 18 سـال تمـام بایـد وضعيت 

خدمـت سـربازی خـود را مشـخص كننـد.
وی خاطـر نشـان كـرد: معاونـت وظيفه عمومـی فرمانده 
انتظامـی اسـتان كرمـان یکـی از بخـش های عمـده ی كار 
خـود را در زمينـه ی غربالگـری مشـموالن خدمـت وظيفه 
انجـام مـی دهـد و در صورتـی كـه صاحيـت و شـرایط 
سـامت فـرد تایيد شـد، بـه خدمت معرفـی و آن دسـته از 
افـرادی كـه مشـکل دارنـد به حـوزه هـای پزشـکی معرفی 

می شـوند.
سـرهنگ پارسـا بيـان داشـت: مـدت خدمـت سـربازی 
مناطـق عملياتـی و مراكـز مرزبانـی  18 مـاه، مناطق صعب 
المعيشـه 19 مـاه، خدمـت عـادی 21 مـاه و امریـه 24 ماه 

است.
معـاون وظيفـه ی عمومـی فرماندهـی انتظامـی اسـتان 
كرمـان افزود: در شـش ماهه ی نخسـت امسـال در اسـتان 
كرمـان 7057 نفر، مشـمول سـالم بـه خدمت سـربازی را با 

مـدارج مختلف علمـی، اعـزام كردیم.
وی یـاد آور شـد: افـرادی كـه در مراجعه بـه پليس +10 
سـامت آنهـا تائيد نشـده در دو بخـش كاری رسـيدگی به 

معافيـت های كفالت و پزشـکی تقسـيم شـده اند.
پارسـا تاكيد كرد: كسـانی كه از نظر موقعيـت خانوادگی 
در وضعيـت نگهـداری والدیـن و ... هسـتند، مشـمول قانون 
كفالت می شـوند و از ابتدای امسـال تا پایان شـهریور، 930 
نفـر مبتنـی بر ایـن امردر اسـتان درخواسـت كرده انـد و به 
فراخـور مشـکل و نيازشـان ، معـاف، معـاف هـای موقـت و 

برخی سـرباز شـناخته شـده اند.
معـاون وظيفـه ی عمومـی فرماندهـی انتظامـی اسـتان 
كرمـان بيـان داشـت: در بخـش هـای پزشـکی كسـانی كه 
سـامت جسـمی نداشـته اند، 3257 نفر در استان مشمول 
ایـن قانـون و تعـدادی معاف، برخـی معـاف از رزم و تعدادی 

سـرباز شـده اند.
عمومـی،  وظيفـه  معاونـت  دیگـر  گفـت: خدمـت  وی 
معافيـت های تحصيلی اسـت كـه به افرادی كه در دانشـگاه 
هـا پذیرفته می شـوند، تعلق مـی یابد و برای حـدود 3230 
نفـر مجـوز تحصيلـی در این شـش مـاه صـادر كـرده ایم و 
تعـدادی معافيـت هـای دانش آمـوزی و حوزه هـای علميه 

نيـز صادر شـده اسـت.
معـاون وظيفه عمومـی فرماندهی انتظامی كرمـان ادامه 
داد: تعـداد مجوزهـای  خـروج از كشـور برای دانشـجویان و 
محصـان در ایـن مدت 1700 مـورد بوده اسـت و 45٦ نفر 
نيز مجوز خروج از كشـور برای بحث های سـياحتی داشـته 
انـد و مبلـغ دریافتـی در ایـن زمينه بـرای سـفرهای زیارتی 
و سـياحتی متفاوت اسـت و براسـاس قانون اباغ می شـود.

محمـود پارسـا گفـت: طی دو سـال گذشـته دو طرح در 
معاونـت وظيفـه ی عمومی كشـور برنامـه ریـزی و در حال 
اجـرا مـی باشـد كـه یکـی از آن ها هوشـمند كـردن كارت 
هـای پایان خدمـت قدیمی و دیگری، جریمه ی مشـموالن 
غایب و فراری اسـت كه از اسـفند سـال گذشـته آغاز شده و 

بـه عنـوان خرید خدمـت نام گرفته اسـت.
وی تصریـح كـرد: در تعویـض كارت های پایـان خدمت، 
براسـاس دسـتورالعمل اباغـی، افـرادی كـه سـن آن ها زیر 
50 سـال اسـت، مـی توانند نسـبت بـه تعویـض كارت های 

پایـان خدمت اقـدام كنند.
 وی افـزود: در صـورت ورود اطاعـات به سيسـتم ما، می 
توانيـم در مـدت 10 الـی 15 روز از اعـام اسـتعام، كارت 

افـراد را صـادر كنيم.
معـاون وظيفه عمومی فرماندهی انتظامی اسـتان كرمان 
گفـت: طرح جریمه ی مشـموالن غایب و فـراری و یا خرید 
خدمت، شـامل آن دسـته از افرادی اسـت كه از هشـت سال 
و بيـش تـر مرتکـب غيبـت یـا فـرار شـده انـد، می باشـد و 
شـامل كسـانی كـه حـاال مشـمول خدمت شـده انـد، نمی 

شود.
پارسـا افـزود: طبـق قانـون طـرح تشـدید برخـورد بـا 
مشـموالن غایـب و فـراری وجـود دارد و برابـر مـواد 10 و 
٦3 قانـون وظيفـه عمومـی، بـه كارگيـری مشـموالن غایب 
در ادارات و شـركت هـای دولتی و خصوصی ممنوع اسـت و 
بـا بـه كارگيران ایـن افـراد برابر با قانـون برخورد می شـود.

وی اظهـار داشـت: مرحلـه ی اول اجـرای ایـن طـرح از 
اسـفند مـاه سـال گذشـته آغـاز شـد و تاكنـون حـدود 12 
هـزار نفر در اسـتان كرمـان ثبت نام كـرده و متقاضی خرید 
خدمـت بـوده انـد كـه 7040 نفـر با مـدرک تحصيلـی زیر 

دیپلـم و 3٦40 نفـر دیپلـم بـوده اند.
معـاون وظيفه عمومی فرماندهی انتظامی اسـتان كرمان 
گفـت: وضعيـت تمامـی افـرادی كـه درخواسـت داده انـد، 
راسـتی آزمایی  شـده اسـت و پيامک ارسـال شـده و باید تا 
تشـنبه مورخ 11 مهرماه، وجوه مشـخص شـده را واریز می 
كردنـد كـه 95 درصد از ایـن افراد تاكنـون كارت های خود 

را دریافـت كـرده اند.
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دل نوشته های غریبی

سید حسین مرعشی
بزر گترین زمین خوار !؟

یا بزرگترین زمین دار!؟
اخيـرا ودر پـی مصاحبـه اقـای مرعشـی و حـرف نسـنجيده ایشـان كـه 
توهينـی اشـکار بـه رای دهندگان و طرفـداران محترم ریيس جمهور سـابق 
تلقـی و واكنش بسـيار تنـد انان رادر پی داشـت یکـی از نمایندگان اسـتان 
كرمـان از اختصـاص چنـد هـزار هکتـار زميـن دیگـر بـه شـركتهای تحت 
كنتـرل اقـای مرعشـی در بـم پـرده برداشـت و وی را بـا الفـاظ تنـدی بـه 

محاكمـه و احقـاق حـق مـردم تهدیـد كرد!
گروهـی از اصوالگرایـان تنـد نيـز بـا اشـاره به هـزاران هکتـار زمين های 
هفـت بـاغ و منطقه ویژه اقتصادی سـيرجان كه تحت كنترل اقای مرعشـی 
اسـت و بـدون نظـر وی یـک وجـب از ان هـم بـه كسـی داده نمـی شـود!! 

بازاقـای مرعشـی را با تنـد ترین الفـاظ نواختند.
اما! واقعيت انگونه كه من می دانم.

بله كاما درسـت اسـت اقای سـيد حسـين مرعشـی رئيس مادام العمر 
موسسـه خيریـه مولـی الموحدیـن، نه تنهـا بزرگتریـن زميندار ایـران بلکه 
بنيـان گـذار و كنتـرل كننـده هواپيمایـی ماهان، شـركت پول سـاز كرمان 

خـودرو و دههـا شـركت اقمـاری دیگر درسراسـر ایران و دنياسـت!
امـا ایـا هيچکـدام اینها ملک شـخصی وی اسـت وسـندی به نام ایشـان 

ثبـت شـده!؟ تـا انجـا كه من مـی دانـم ،هرگز
همـه اینهـا قـرار بـوده وهسـت كه جهت توسـعه اسـتان محـروم كرمان 

وایجـاد اشـتغال بـرای جوانـان مظلوم ومسـتعدش بکار گرفته شـود
انچـه كـه واقعيت غير قابل انکار اسـت امـروز محوركرمان ماهـان یکی از 
زیباتریـن بـزرگ راههـای جنوب شـرق كشـور ودر دولت اقای احمـدی نژاد 

بـه عنـوان محور گردشـگری ملـی هفت باغ علوی به ثبت رسـيده اسـت!!
هواپيمایـی ماهـان به همت مدیران جهـادی و كاردانش یکـی از بهترین 
خطوط هوایی كشـور وخاورميانه اسـت والبته ایجاد هزاران شـغل مسـتقيم 
وغيـر مسـتقيم از دیگـر دسـتاورد هاسـت. اماسـواالت اساسـی وبـه حـق 
مخالفان سـر سـخت اقای مرعشـی در خصـوص چرایی تغييـر اعضاء هيات 
امنـاء خيریـه مولـی الموحدیـن از حقوقی به حقيقـی!؟ نحـوه دادن زمينها 
وامکانـات خـدادادی اسـتان و بخصـوص زمين های هفت بـاغ و منطقه ویژه 
تجـاری سـيرجان بـه دوسـتان همفکر و ثروتهـای افسـانه ای كـه از این راه 
بدسـت امده اسـت و سـایر اتهامـات دیگری كه وجـود دارد نکاتی اسـت كه 
اميـد اسـت باصراحـت از سـوی جوان ترین اسـتاندار كشـور كـه در عنفوان 
جوانـی مـی خواسـت حتی باغـات به ارث رسـيده از پـدر بزرگـوارش را هم 
بـه فقـرا ببخشـد وروزی كه دسـتش بسـته بود حتـی پيکان ابـی معروفش 
را كریمانـه بـه نيازمنـدی كـه در ماقـات عمومی دوشـنبه های معـروف به 
دیـدارش امـده ودر خواسـت اتومبيل داشـت، بخشـيد پاسـخ و ابهامات رفع 

گردد.
سيد حسين مرعشی سرمایه ای بزرگ برای استان كرمان است.

اميـد كـه اول خـود او ! وبعد منتقدان سرسـخت اش قـدرش رابدانند و از 
جـاده انصـاف و رضای خدا خارج نشـوند.

  دکتر مظفر اسکندري زاده
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عکس:محمد خضري مقدم

نه تو گم نشده اي

پرندگان این دیار

همه گشنه بودند

رده پایت را خوردند 

آن گاه گمشدگي آغاز شد،

کجایت جستجو کنم

عکس نوشت

کنسرت

کنسرت گروه موسیقی نوروز
به سرپرستی سعادت ارجمند

با خوانندگی محمدرضا كربایی
زمان : 1٦و17 مهر ماه ساعت 17

مکان: بم، بلوار شهيد باهنر ، تاالر ارشاد
گيشه فروش بليط : مکان اجرا

شعر
خوشا آن حاجيانی چون فرشته 
به عشـق حج روان بر سوی مکه 
پس از چندی بسـوی خانه حق

كه مهماندار راه بر حاجيان بسـت
بطوری كه نبود آنجا هوایی

نـه از آن حاجيان دیگر صدایی
به زیر لب شـهادت را بگفتند
بـه دور كعبه چرخيدند رفتند
ِمنا از دوسـتان خود جدا شد
همانجا بود مهمان خدا شد

اكبر عمادی كرمان

كارآفرینـی  صنـدوق  مدیرعامـل 
اميـد در سـفر یـک روزه خـود بـه 
شهرسـتان های  بـه  كرمـان  اسـتان 
بردسـير و سـيرجان سـفر كـرد. وي 
در سـفر خود به شهرسـتان بردسـير 
بعـد از شـركت در كارگـروه اشـتغال 
و سـرمایه گذاری ایـن شهرسـتان از 
نيـز  صنعتـی  شـهرک  شـركت های 

كرد. بازیـد 
كارآفرینـي  صنـدوق  مدیرعامـل 
شهرسـتان  بـه  سـفر  در  اميـد 
سـيرجان اوليـن و بزرگترین كارخانه 
از  كـه  كرمـان  شـرق  معدنـي  آب 
تسـهيات ایـن صنـدوق راه انـدازی 
شـده بـود را افتتـاح كـرد و از چنـد 
طریـق  از  كـه  نيـز  دیگـر  شـركت 
تسـهيات اشـتغالزایي ایـن صندوق 
راه انـدازی شـده بودند؛ بازدیـد كرد. 
دكترنـوراهلل زاده در پایـان سـفر خود 
ایـن  كارآفرینـان  بـا  سـيرجان  بـه 
شهرسـتان دیـدار كـرد و تفاهم نامـه 
تسـهيات كسـب و كارهـای خـرد 
ایـن  فرمانـداری  بـا  را  كوچـک  و 

كـرد.  امضـا  شهرسـتان 

كارآفرینـی  صنـدوق  مدیرعامـل 
بـا  دیـدار  در  همچنيـن  اميـد 
كارآفرینـان شهرسـتان سـيرجان در 
ایـن شهرسـتان؛ اظهـار  فرمانـداری 
نمـاد  سـيرجان  شهرسـتان  كـرد:  
عينـی كارآفرینـی در سـطح كشـور 
اسـت زیـرا ایده هـای خوبـی را خلق 
كرده انـد. وی با اشـاره بـه تفاهم نامه 
كسـب و كارهـای خـرد و كوچک در 
این شهرسـتان، افـزود: اعتبار اباغی 
ایـن  اميـد  كارآفرینـی  صنـدوق 
اسـت  تومـان  شهرسـتان 4ميليـارد 
كسـب  متولـی  صنـدوق  ایـن  زیـرا 

كارهـای خـرد و كوچـک اسـت.
كارآفرینـی  صنـدوق  مدیرعامـل 
بـا كليـات  اميـد خاطرنشـان كـرد: 
امـا  داریـم  موافقـت  تفاهم نامـه 
جزئيـات آن متناسـب بـا نيازمنـدی 
افـراد بایـد در اسـتان و شهرسـتان 
نـوراهلل زاده  شـود.  جمع بنـدی 
تصریـح كـرد: انگيـزه الزم در افـراد 
ایـن شهرسـتان وجـود دارد. وی بـا 
بایـد  سـيرجان  گليـم  اینکـه  بيـان 
از یـک  و  وارد زندگـی مـردم كـرد 

كاالی لوكـس به یـک كاالی ضروی 
تبدیل شـود؛ خاطرنشـان كرد: گليم 
سـيرجان از جمله محصوالتی اسـت 
كـه می توانـد فرصت هـای خوبـی را 

ایجـاد كنـد.
كارآفرینـی  صنـدوق  مدیرعامـل 
اميـد بيـان كـرد: تـا پایان امسـال با 
مشـاركت خـود اتحادیـه  »صنـدوق 
تأميـن مالـی گليم سـيرجان« ایجاد 

شـود كـه نظـام تأميـن مالـی آن را 
خـود اتحـاد انجـام دهـد تـا از ایـن 
فعاليـن  دغدغه هـای  بتـوان  طریـق 
این نظـام را برطرف كـرد. نوراهلل زاده 
افـزود: همچنيـن جلسـات آموزشـی 
مالـی  تأميـن  صنـدوق  زمينـه  در 
گليـم سـيرجان برگـزار مـی شـود. 
نـوراهلل زاده  دكتراصغـر  همچنيـن 
در سـفر بـه شهرسـتان بردسـير در 

سـرمایه گذاری  و  اشـتغال  كارگـروه 
این شهرسـتان شـركت كـرد.وي در 
ایـن جلسـه بـا اشـاره بـه واحدهـای 
دچـار  آن  از  بخشـی  كـه  صنعتـي 
مشـکل شـده اسـت، اظهار كـرد: در 
حـال حاضـر همه مشـکات كسـب 
مطالعـات  بلکـه  نيسـت  مالـی  وكار 
نشـان می دهنـد 30 تـا 35 درصـد 
ارزش افـزوده یک محصول در بخش 

طراحـی و تحقيـق نهفتـه اسـت.
بخـش  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  وی 
بخـش  محصـول  هـر  از  مهمـی 
طراحي،تحقيـق و توسـعه آن اسـت؛ 
افـزود:  یکـی از كارهـای خوبـی كـه 
در منطقـه می توان انجـام داد؛ توليد 
فرآورده هـاي حاصله ازانسـانس گل 
محمـدی در ایـن شهرسـتان اسـت. 
مدیرعامـل صنـدوق كارآفریني اميد 

خاطرنشـان كـرد: در تمـام دنيا مهم 
تریـن بخـش كسـب و كار؛ طراحـی 
و تحقيـق اسـت و بـه هميـن دليـل 
زمينـه  در  اروپایـی  كشـورهای 

موفق ترنـد. گـذاری  سـرمایه 
نـوراهلل زاده بـا اشـاره بـه فرآینـد 
ارزش  درصـد   25 گفـت:  توليـد؛ 
افـزوده در بخـش توليـد اسـت كـه 
ایـن  روی  كشـور  بيشـتر  تمركـز 
بخـش اسـت در حالـي كـه كمترین 
درصـد  و 55  دارد  را  افـزوده  ارزش 
در  محصـول  یـک  افـزوده  ارزش 

اسـت. آن  پایانـی  مرحلـه 
وي خاطرنشـان كـرد: بـه بخـش 
محصـول  یـک  فـروش  و  بازاریابـی 
بيشـتر از توليد آن باید توجه شـود و 
همچنيـن توليـدات باید بـا توجه به 
نيازهای مردم باشـد. دكترنوراهلل زاده 
فـروش  و  توليـد   ، طراحـی  گفـت: 
دو  آن  اسـت  مـا  اصلـی  زنجيـره 
مرحلـه اول بيشـتر بـه دانـش نيـاز 
دارد و بـه پـول نيـاز ندارنـد. وی بـا 
بيـان اینکـه متأسـفانه در كشـور مـا 
بررسـی   سيسـتم ها  درون  مشـکل 

نمـی شـود؛ افـزود: بـه هميـن دليل 
فعاليـن كسـب و كار در كشـورهای 
خارجـی بـر روی طراحـی وتحقيـق 

انجـام می دهنـد. كار  بيشـتر 
 مدیرعامـل صنـدوق كارآفرینـی 
اميـد با اشـاره به تأمين مالی كسـب 
و كارهـای خـرد و كوچـک؛ گفـت: 
سـری  یـک  هسـتيم  ایـن  دنبـال 
محصولـی  محلـی،  صندوق هـای 
ایـن  كنيـم؛  ایجـاد  را  صنفـی  و 
صندوق هـا با مشـاركت خـود فعالين 

می شـود.  ایجـاد  صنعـت  ایـن 
اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  نـواهلل زاده 
واحدهـای بزرگتـر متولـی فـروش و 
برعهـده  را در شهرسـتان  بازاریابـی 
بگيرنـد؛ افـزود: هنـر ایـن اسـت كه 
در یـک منطقـه چنـد برنـد توليـد 

برتـر داشـته باشـند.
مزیـت  اینکـه  بيـان  بـا  وی 
و  گل  بردسـير  شهرسـتان  اصلـی 
یـک صنـدوق  گفـت:  اسـت؛  گاب 
محصولـی گل و گاب ایجـاد گـردد 
تـا دغدغه هـاي توليدكننـدگان ایـن 

شـود. برطـرف  محصـول 

كارآفرینـی  صنـدوق  مدیرعامـل 
اميـد اسـتان كرمـان از پرداخت 41 
ميليـارد ریـال تسـهيات ازدواج بـه 
یـک هـزار و 372 كرمانـی خبـرداد.

 بهـرام لطيفـی در حاشـيه دیـدار 
دكترنـوراهلل زاده مدیرعامـل صنـدوق 
كارآفرینـی اميـد كشـور با اسـتاندار 
در  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  كرمـان؛ 
ریـال  ميليـارد   317 سـالجاری 
اعتبـارات اباغی اسـتان بوده اسـت؛ 
اظهـار كـرد: در شـش ماهه نخسـت 
امسـال 158 ميليارد ریال به اسـتان 
كرمـان تخصيـص یافتـه كـه مبلـغ 
120 ميليـارد آن پرداخـت و مبلـغ 
27.5 ميليـارد آماده پرداخت اسـت. 
وی بـا بيان اینکه از شـش ماهه دوم 
سـالجاری نيـز 135 ميليـارد ریـال 
تخصيـص داده شـده اسـت؛ افـزود: 
اعتبـار تخصيـص یافته به اسـتان در 
سـالجاری بـرای پرداخت تسـهيات 

498 ميليـارد ریـال اسـت.
اميـد  كارآفرینـی  مدیرصنـدوق   
اسـتان كرمان از تخصيـص 91.380 
ميليـارد تومـان اعتبـار بـرای اعطای 
تسـهيات ازدواج بـه اسـتان كرمـان 
پایـان  تـا  كـرد:  بيـان  و  داد  خبـر 
 41.32٦ سـالجاری  شـهریورماه 
ميليـارد ریال برای یک هـزار و 372 
نفـر وام ازدواج پرداخت شـده اسـت.

انعقـاد  بـه  اشـاره  بـا  لطيفـی   
تفاهم نامه هـای صنـدوق كارآفرینـی 
كل  اداره  بـا  كرمـان  اسـتان  اميـد 
تعـاون كار و رفـاه اجتماعـی جهـت 
بهزیسـتی)زنان  سـازمان  تعـاون، 
كلينيک هـای  خانـوار،  سرپرسـت 
مهدكـودک(،  خيریـن،  اشـتغال، 
گفـت:   حرفـه ای  فنـی  سـازمان 
تفاهم نامـه   28 تعـداد  همچنيـن 
 54.5 مبلـغ  بـه  خصوصـی  بخـش 
ميليـارد ریـال بـرای ایجـاد اشـتغال 

اسـت.  اقـدام  دسـت  در  نفـر   838
اميـد  كارآفرینـی  صنـدوق  مدیـر 
در  خاطرنشـان كرد:  كرمـان  اسـتان 
امـور روسـتایی نيـز 20 پرونـده بـه 
مبلـغ 750 ميليـارد ریـال در كميته 
اسـتاني تایيـد ودر حال بررسـي مي 

باشـد. 
كارآفرینـی  صنـدوق  مدیرعامـل 
اميـد بـا اشـاره بـه اینکـه صنـدوق 
در  صنفـی  و  محصولـی  محلـی، 
گفـت:  شـود؛  ایجـاد  اسـتان  هـر 
وام گيرنـدگان اشـتغال برای شـركت 
در نمایشـگاه های داخلـی  و خارجی 

می شـود. حمایـت 
دیـدار  در  نـوراهلل زاده  دكتـر   
مهرمـاه   8 در  كرمـان  اسـتاندار  بـا 
سـالجاری؛ بـا بيـان اینکـه صنـدوق 
محلـی، محصولـی و صنفـی در هـر 
اسـتانی بـرای برطـرف شـدن موانع 
گفـت:  شـود؛  انـدازی  راه  بانکـی 

اگـر ایـن صنـدوق هـا ایجـاد شـوند 
تـا فعاليـن هـر رشـته بـا توجـه بـه 
شـرایط آن منطقـه خدمـات بانکـي 
ارائـه نماینـد. وی تصریـح كـرد: بـه 
طور مثـال صندوقـی از قبيل صنایع 
دسـتی و فـرش نداریـم كـه فعاليـن 

فـرش را حمایـت كنيـم. 
كارآفرینـی  صنـدوق  مدیرعامـل 
بيشـترین  كـرد:  خاطرنشـان  اميـد 
اسـتان  درجنـوب  بانکـی  معوقـات 
ده  بـاالی  كـه  داریـم  را   كرمـان 

اسـت. تومـان  ميليـارد 
وام گيرنـدگان  افـزود:  نـوراهلل زاده 
در  شـركت  بـرای  نيـز  اشـتغال 
خارجـی  و  داخلـی   نمایشـگاه های 

می شـود.  حمایـت 
همچنيـن  كـرد:  تصریـح  وی 
زنجيـره تأميـن و توليد پسـته ایجاد 
شـده تـا حلقه هـای مفقـوده پسـته 

حمایـت مالـی شـود.

   صندوق تأمین مالی گلیم سیرجان راه اندازی می شود

سوژه

لبخند زنجانی
دیـروز اوليـن جلسـه دادگاه بابـک زنجانـی برگزار شـد. در این 
عکـس زنجانـی در دادگاه لبخنـدی بـر لـب دارد. لبخنـدی كـه 

دليلـش مشـخص نيسـت.

کتاب

»ُچغوِکُاْوِچکو«برای دومین بار در 
کتابفروشی ها

»ُچغوِكُاْوِچکو«بـه چاپ دوم رسـيد. »ُچغوِكُاْوِچکـو« مجموعه ای 
از دوبيتی هـای حميـد نيک نفـس، شـاعر، طنزپـرداز كرمانی سـت 
كه پایيز سـال قبل توسـط نشـرنون منتشـر شـد و مورد اسـتقبال 

گرفـت.  قـرار  عاقمنـدان 
چـاپ دوم ایـن كتـاب بـه 
تازگی منتشـر شـده است. 
كـرده  سـعی  نيک نفـس 
دوبيتی هـا،  ایـن  خلـق  بـا 
عبارت هـای  و  كلمـات 
كم تـر  یـا  و  فراموش شـده 
گویـش  شـده ی  اسـتفاده 
كرمانـی را یـادآوری كند و 
همين اسـت كـه بازخوانی 
ایـن واژه هـا حـس خوبـی 
بـه هـر كرمانـی می دهـد.

مدیرصندوق کارآفرینی استان کرمان خبرداد

پرداخت وام ازدواج به ۱3۷2 کرمانی  توسط صندوق کارآفرینی امید


