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سکه بهار آزادي
سکه امامي

سکه نيم

۹,۳۱۵,۰۰۰
۹,۳۴۰,۰۰۰
 ۴,۷۵۵,۰۰۰

سکه ربع
سکه گرمي

گرم طالي ۱8

۲,۶۵۵,۰۰۰
۱,8۲۰,۰۰۰

۹۵۰,۲۱۰

دالر
يورو
پوند

۳۲,۹۷۰
۳۷,۳۶۰
۵۱,۶۷۰

پژو ۲۰۶ تيپ ۵
پژو ۴۰۵ دوگانه

رانا

۳۶8,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰

تيبا
سايپا ۱۱۱

مزدا ۳ تيپ ۳

۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰

۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰

E1 تندر ۹۰ مدل
ام وي ام ۵۳۰

کياسراتو 

۳8۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۲۲,۰۰۰,۰۰۰

۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰

فرداامروز

گزارشی از کودکانی خیابانی
کودکان محروم از 

امروز و فردا

ایران و جایگاه ۱۴۷ از 
۲۰۰ کشور دنیا از نظر 

سرعت اینترنت 

3

5

جشن امضا کتاب منصور علیمرادی

نام دیگرش باد است؛ 
سینیور!

فرش قرمز استاندار
مثال شاه می بخشد

و وزیر نمی بخشد 
را تداعی می کند

6
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روزنامه اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی استان کرمان  8 صفحه  قیمت 500 تومان

جناب آقای مهندس سیدمهدی طبیب زاده
نایب رییس محترم اتاق بازرگانی،صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان

مصیبت وارده را به حضرتعالی و همسر گرامیتان تسلیت می گوییم. از 
درگاه ایزد منــان برای آن مرحوم غفران الهی و برای بازماندگان صبر 

مسالت داریم.
هیات نمایندگان و همکاران اتاق بازرگانی کرمان

مس کرمان یک                    مس رفسنجان صفر

کرمان رو به نارنجی شدن
وصـال روحیان/پیـام مـا- تیـم فوتبـال مـس کرمـان بـا 
انجـام یـک بـازی برتـر موفق شـد با یـک گل تیـم فوتبال 
مـس رفسـنجان را شکسـت دهـد و بـه مرحله بعـدی پلی 
اف بـرای صعـود بـه لیـگ برتـر صعـود کند. تـک گل مس 
را روح ا... باقـری در دقیقـه 73 به ثمر رسـاند. همانطور که 
پیـش بینی می شـد این بازی حاشـیه های زیادی داشـت. 
یکـی از ایـن حواشـی اخراج فرشـاد سـاالرزاده بازیکن تیم 
فوتبـال مـس رفسـنجان بـود. در حالـی که مـس کرمان با 
یـک گل جلـو بـود، فـرزاد حسـینخانی قصد پرتـاب اوت را 
داشـت کـه سـاالرزاده بـا پـا ضربـه ای را بـه پـای کاپیتان 

مـس کرمـان وارد کـرد و داور بـا دادن کارت زرد دوم بـه 
سـاالرزاده او را از بـازی اخـراج کـرد. پـس از ایـن صحنـه 
درگیـری کوچکـی بیـن بازیکنـان دو تیـم بوجـود آمد که 
پـس از چنـد دقیقـه خاتمـه یافـت. گفتنـی سـت پـس از 
پایـان بازی معـدود طرفـداران تیم فوتبال مس رفسـنجان 
بـا هـواداران مـس کرمـان درگیـر شـدند که ایـن درگیری 
انتظامـی  نیـروی  مامـوران  توسـط  اتفـاق خاصـی  بـدون 
خاتمـه یافـت.  بـا ایـن نتیجـه تیـم مـس کرمـان در بـه 
مرحلـه بعـد صعود کـرد و در ایـن مرحله بایـد در دو بازی 
رفـت و برگشـت بـه مصاف تیـم چهاردهم لیگ برتـر برود.

رضـا عبـادی زاده/پیـام مـا- از 10 نماینـده 
اسـتان کرمـان در مجلـس شـورای اسـامی، 
هسـته  مذاکـرات  توقـف  طـرح  نماینـده   6
ای را امضـا کردنـد. ایـن طـرح دیـروز تقدیم 
هیات رئیسـه مجلس شـورای اسـامی شـد. 
آنطـور کـه مهر گـزارش داده این طـرح را 80 
نماینـده مجلـس امضـا کردنـد کـه امضای 6 
نماینـده کرمـان هم پـای این طرح به چشـم 
نماینـده  مـی خـورد. موسـی غضنفرآبـادی 
بـم، علیرضـا منظـری توکلـی نماینـده بافت، 
فـرج اهلل عارفـی نماینده جیرفـت، محمدرضا 
فتاحـی  حسـین  کهنـوج،  نماینـده  امیـری 
نماینده شـهربابک و محمدرضـا پورابراهیمی 
نماینـده کرمـان 6 نماینـده کرمانی هسـتند 

امضـا کردنـد.  طـرح 3  را  ایـن طـرح  کـه 
فوریتـی توقف مذاکرات هسـته ای در واکنش 
بـه مصوبـه جنجالـی سـنای امریـکا  مدنظـر 
برخـی نماینـدگان قـرار گرفـت. پنـج شـنبه 
گذشـته مجلـس سـنای امریـکا طرحـی را 
مبنـی بر نظـارت کنگره بـر توافق هسـته ای 
بـا ایـران تصویب کرد و این مصوبـه با 98 رای 
موافق از میان 100 سـناتور تصویب شـد. این 
موضـوع واکنـش های متفاوتـی را در ایران در 
پـی داشـت و نماینـدگان مجلـس سـه طرح 
مختلـف را در مقابلـه بـا مصوبه سـنای امریکا 
در نظـر گرفتنـد امـا طـرح توقـف مذاکـرات 
هسـته ای از دو طـرح دیگـر جنجالـی تر بود.
صفحه 3

آگهی مناقصه عمومی )نوبت دوم(
شــهرداری بم در نظر دارد نســبت به اجرای حصار نرده ای واقع در رفیوژ 
اتوبان خلیج فارس مقابل دانشگاه اقدام نماید لذا از شرکت های واجد شرایط 
در خواست می شود ضمن بررســی ردیفهای زیر حداکثر تا تاریخ 94/3/5 
جهت دریافت اسناد مناقصه و ارائه پیشنهادات خود به نشانی بم، بلوار شهید 

صدوقی شهرداری بم، امور قراردادها مراجعه نمایند.
1- شــرکت های واحد شــرایط می توانند با پرداخت مبلغ 200،000 ریال به 
حساب سیبا شــماره 0105659390003 بنام شهرداری بم نسبت به دریافت 

اسناد مناقصه اقدام نمایند.
2- ارائه ضمانت بانکی به میزان 80،000،000 ریال در وجه شــهرداری بم به 

عنوان سپرده شرکت در مناقصه الزامی می باشد.
3- برآورد اجرای کار براســاس فهرســت بهــای ابنیه ســال 94 مبلغ 

1،512،798،385 ریال می باشد.
4- هرگاه برندگان اول تا سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشدند سپرده آنها به 

ترتیب ضبط خواهد شد.
5- ارائه رزومه کاری، سوابق کاری و مدارک شرکت الزامی می باشد.

6- شهرداری در رد و یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
7- هزینه آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد.

8- محل اخذ اسناد و تسلیم پیشنهادها بلوار شهید صدوقی، شهرداری بم، 
امور قراردادها می باشد.

9- سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مندرج است.
10- متقاضیان جهت اطالع بیشــتر می توانند با شــماره 034-44219960  

تماس حاصل نمایند.
علیرضا ریاضی شهردار بم

موسی غضنفرآبادی 
نماینده مردم بم

حسین فتاحی
 نماینده مردم شهربابک

محمدرضا امیری 
نماینده مردم کهنوج 

علیرضا منظری توکلی 
نماینده مردم بافت 

فرج ا... عارفی
 نماینده مردم جیرفت

محمدرضا پورابراهیمی
 نماینده مردم کرمان

امضای 6 نماینده 
استان پای طرح توقف 

مذاکرات هسته ای
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w w w . k e r m a n j o u r n a l i s t s . c o m
اگر مطلب این صفحه را پسندیده اید

شماره              را پیامک کنید 

پیامک : 
50002203034

۲۲ کاغذ اخبار

یادداشت
مباني قانوني طرح توقف مذاکرات 

هسته اي در مجلس
قربانعلي مهري*

1- نظـر بـه تفکیـک مطلـق یا نسـبي قـوا کـه اصل ٥7 
قانـون اساسـي جمهوري اسـامي ایـران گویا به آن اسـت، 
اصـل ٥8 قانون اساسـي مقرر مـي دارد: »اِعمـال قوه مقننه 
از طریـق مجلس شـوراي اسـامي اسـت.« بـه موجب اصل 
71 همیـن قانـون، »مجلـس شـوراي اسـامي در عمـوم 
مسـائل در حـدود مقـرر در قانـون اساسـي مي توانـد قانون 

وضـع کند.«
٢- بایـد دانسـت مسـائل و موضوعات فراواني در کشـور 
وجـود دارد، امـا با وجـود نیازمند بودن به تصویـب قوانین، 
چـه بسـا ممکـن اسـت پرداختن بـه آنهـا، خـارج از حدود 
وظایـف و اختیـارات قـوه مقننه باشـد. مثا »قانـون مربوط 
به تعداد و شـرایط خبرگان}رهبـري{، کیفیت انتخاب آنها 
و آیین نامـه داخلـي جلسـات آنـان« بـه کیفیتي اسـت که 
اصـل 108 قانـون اساسـي متعرض بیـان آن اسـت. بدیهي 
اسـت مجلـس شـوراي اسـامي هیـچ گونـه صاحیتي در 
تصویـب قوانیـن و مقـررات راجـع به آنـان نداشـته و ندارد. 
بـه تعبیـر مصطلـح در علـم اصول فقـه، بحث پیرامـون آن 
»تعینـا« خـارج از صاحیـت مجلـس اسـت. همیـن گونـه 
اسـت »تعییـن سیاسـت هاي کلي نظـام« یا نحـوه »نظارت 
بـر حسـن اجـراي آن سیاسـت ها« و دیگر بندهـاي مندرج 
در ذیـل اصـل 110 قانون اساسـي که اتخـاذ تصمیم نهایي 
راجـع بـه آنهـا پـس از طـي تشـریفات قانونـي، در حـوزه 

وظایـف و اختیـارات رهبـري نظام قـرار دارد.
3- قطعـا مجلسـیان محترم مي دانند: »اطـاق و عموِم« 
واژگان مرقـوم در اصـول قانون اساسـي چنان نیسـت که به 
قیـود و شـروطي تقییـد نخورده یـا تخصیص نیافته باشـد. 
بـه عبـارت دیگر، همـگان مي داننـد صاحیـت قانونگذاري 
مجلس »در عموم مسـائل کشـور« محدود و مقید اسـت به 
»حـدود مقـرر در قانون اساسـي«. پرواضح اسـت کـه ادامه 
یا »توقف مذاکرات هسـته اي« از جمله سیاسـت هاي کان 
نظـام اسـت کـه تصمیم گیـري در خصـوص آن صرفـا در 

صاحیـت رهبري نظام اسـت.
٤-  بـه موجـب فـراز پایاني اصـل 110: »رهبـر مي تواند 
بعضـي از وظایـف و اختیـارات خـود را بـه شـخص دیگري 
تفویـض کنـد.« بنابرایـن، آنـگاه امـکان ورود مجلـس بـه 
موضـوع فراهم اسـت کـه رهبري معظـم آن گونـه که ذیل 
اصـل 110 قانـون اساسـي مقـرر مـي دارد، تصمیم گیـري 
راجـع بـه »توقـف یـا ادامـه مذاکـرات هسـته اي« را بـه 
مجلـس محـول کـرده باشـد. بدیهـي اسـت چنیـن امـري 
تاکنـون از مجاري رسـمي و قانوني مورد اطاع رسـاني قرار 

اسـت. نگرفته 
٥- ناگفتـه نمانـد گروهـي از نماینـدگان محترم مجلس 
در واکنشـي سـریع و پیشـگیرانه به اقدامات ماجراجویانه و 
بلکـه مداخله گرایانـه سـناي امریکا، »پیش نویـس« طرحي 
را بـا قیـد »سـه فوریـت« تدویـن و پیگیـري آنـي و فوري 
تصویـب آن را در مجلـس، وجهه همت خود قـرار دادند. به 
موجب متن »ماده واحده« در طرح پیشـنهادي نمایندگان، 
»دولـت موظف اسـت مذاکـرات هسـته اي را متوقف کند تا 
زمانـي کـه امریکایي ها طـي بیانیه اي از جمهوري اسـامي 
ایـران عذرخواهـي نموده و به تهدیدات شـان پایـان دهند.«

٥- نظـر بـه مراتـب فـوق، اینکـه نماینـدگان محتـرم 
مجلـس، طـرح موسـوم بـه »توقـف مذاکـرات« را بـا قطـع 
نظـر از تعـداد فوریت هـا و بـا انصـراف از اهمیـت و ضرورت 
آن، تهیـه و خواهـان اعـام وصـول و قـرار گرفتـن متـن 
پیشـنهادي در مراحـل تصویـب شـده اند، امـا چـون اقـدام 
آنـان بـا وجود قابـل تقدیر بـودن، از این حیث کـه خارج از 
صاحیـت ابتدایي مجلـس در ورود یافتن به موضوع اسـت 
بـه نظـر راقم این سـطور در مغایـرت صریح با اصـول قانون 

اساسـي قرار دارد.
* عضو و دبیر هیات بررسي
 و تطبیق مصوبات دولت با قوانین

موافقت رئیس 
قوه قضائیه با تبدیل 
زندان اوین به پارک 
موافقـت  از  تهـران  شـهردار 
بـا  الریجانـی  آملـی  اهلل  آیـت 
بـرای  اویـن  زنـدان  واگـذاری 
تبدیـل بـه پـارک عمومـی خبر 
داد . بـه گـزارش خبرنگاری مهر 
شـهردار تهران گفـت: این بحث 
را حـدود 9 مـاه قبـل و در اوایل 

سـال گذشـته خدمـت آیـت اهلل آملـی الریجانی منعکـس کردم و ایشـان نیز 
در آن زمـان گفتنـد کـه بایـد بررسـی های بیشـتری را انجام دهد. در جلسـه 
ای کـه دو هفتـه پیـش از پایـان سـال گذشـته بـا ایشـان داشـتم، آیـت اهلل 
آملـی الریجانـی خودشـان گفتنـد کـه ایـن موضـوع را بررسـی کـرده ام و با 
اصـل توافـق با شـهرداری تهـران مبنی بـر اینکه ندامتـگاه اویـن را در اختیار 
شـهرداری گذاشـته و تبدیـل بـه پـارک عمومـی کنیـم موافـق هسـتیم، امـا 
بایـد کمـک کنیـم تـا مشـکات سـاختمانی و ظرفیـت هـای قـوه قضائیـه را 
نیـز تامیـن کنیـم. وی تصریح کرد: ریاسـت قـوه قضائیه گفتند کـه اصل این 
موضـوع پذیرفتـه شـده و این کار توافق شـده اسـت امـا این موضـوع را هنوز 
بـه کارشناسـان منتقـل نکردیـم، البته مـا کار را بـرای سـاماندهی اماکن قوه 

قضائیـه آغـاز کردیم.

 اتهام فعالیت 
تبلیغی علیه نظام 
بدلیل انعکاس 
کامنت های مردم

در  تهـران  مـردم  نماینـده 
مجلـس توضیحاتـی در خصـوص 
پرونده هـای خـود در قـوه قضاییه 
ارائـه کرد.به گزارش ایسـنا، احمد 
توکلـی نماینـده مـردم تهـران در 

مجلـس بـا بیـان اینکـه در طول سـالهای 89 تـا 9٢ ، ٥٤ شـکایت علیـه بنده در 
دادسـرای تهران مطرح شـده اسـت گفت: تعدادی از شـکایت های مطرح شـده در 
حـال حاضـر در دادگاه کیفـری اسـتان تهـران در حال رسـیدگی اسـت و ان شـاء 
اهلل روز یکشـنبه در برابـر کیفرخواسـت از خـود دفـاع خواهـم کـرد و همچنین از 
حـدود ٥٤ پرونـده بـرای 37 مـورد آن قـرار منـع تعقیب صـادر شـده و 9 پرونده 
یکشـنبه تعییـن تکلیـف می شـود و چندتایـی هـم در مرحلـه ی بازپرسـی مفتوح 
اسـت. نماینـده مـردم تهـران در مجلـس در ادامـه گفـت: بنـده به دلیـل انعکاس 
کامنت هایـی کـه مـردم در سـایت الـف در انتقـاد از قـوه قضاییـه، رئیـس جمهور 
و دولـت وقـت و مجلـس شـورای اسـامی قـرار دادنـد از سـوی دادسـتان تهـران 
بـه فعالیـت تبلیغـی علیـه نظـام جمهوری اسـامی، نشـر مطالـب خـاف واقع، و 
اهانـت بـه مقامـات متهـم شـده ام و دادسـتان ایـن کار را طبـق مقـررات قانونـی 

انجـام داده اسـت.

اتهامات امریکا 
علیه ایران
 مردود است

دیپلماسـی  سـخنگوی 
هفتگـی  نشسـت  در  کشـورمان 
مقامـات  ادعـای  خبرنـگاران  بـا 
آمریکایـی علیـه ایـران را مـردود 
خبرآنایـن  گـزارش  بـه  خوانـد. 
خارجـه  امـور  وزارت  سـخنگوی 
گفـت : ادعاهـای برخـی مقامـات 

امریـکا تحـت عنـوان بـه اصطـاح » اقدامات بـی ثبات کننـده ایـران در منطقه« 
کامـا مـردود اسـت. مرضیـه افخـم در پاسـخ بـه سـوالی در خصـوص ادعاهـای 
برخـی مقامـات امریـکا تحـت عنـوان بـه اصطـاح » اقدامـات بـی ثبـات کننـده 
ایـران در منطقـه » گفـت : بـی ثباتـی منطقـه ریشـه در دخالت خارجـی در امور 
ایـن منطقـه دارد و ایـن عامـل نـه تنهـا امنیـت و ثبـات را در معرض تهدیـد قرار 
داده بلکـه مانـع شـکل گیـری همـکاری عمیـق و تعامـل قـوی و سـازنده مبتنی 
بـر منافـع متقابـل میـان کشـورهای این حـوزه شـده اسـت .مرضیه افخـم اظهار 
داشـت :حمایـت امریـکا از حمـات نظامی در یمن و بی اعتنایی به کشـته شـدن 
زنـان و کـودکان بیگنـاه و تـداوم محاصـره لجاجـت آمیز یمن از سـوی عربسـتان 
در واقـع حمایـت امریـکا از نـوع جدیـدی از مداخات غیـر قانونی در امـور داخلی 
سـایر کشـورها بـا ماهیت ترور و کشـتار مـردم بیگنـاه در مقیاس گسـترده را پایه 

گـذاری کـرده اسـت.

شکایت برخی 
نمایندگان مجلس 
از کریمی قدوسی

حجت االسـام و المسـلمین 
گفت وگـو  در  سـلیمی  علیرضـا 
بـا ایسـنا بـا اعـام مخالفـت بـا 
طـرح سـه فوریتـی بـرای توقف 
مذاکـرات گفت: امروز در جلسـه 
علنـی متوجه شـدیم طرحی که 

امضـا کرده ایـم سـه فوریتـی بـوده و ایـن در حالـی اسـت کـه هـم اکنـون با 
طـرح سـه فوریتـی مخالفیم، امـا متاسـفانه برخی نماینـدگان از جملـه آقای 
کریمـی قدوسـی بـه اسـم ما طـرح سـه فوریتـی را امضـا گرفته انـد. نماینده 
مـردم محـات بـا اعام مخالفـت اش با این اقـدام نماینده مردم مشـهد گفت: 
بنـده بـه همـراه آقایـان مطهری، محمـد تقی توکلـی، نقوی حسـینی و حتی 
اسـماعیل کوثـری بـا طرح سـه فوریتـی مخالفیـم و در اعتراض به ایـن اقدام 
آقـای کریمـی قدوسـی حتی امضایمان از طـرح دو فوریتی را هـم پس گرفته 
ایـم. همچنیـن محمدحسـین فرهنگی بـا تائید این مسـئله گفت: تعـدادی از 
نماینـدگان امـروز به هیأت رئیسـه مراجعه کرده و تذکر کتبی خود را نسـبت 
بـه ایـن اقـدام نماینـده مـردم مشـهد اعـام کردنـد و نسـبت به آن شـکایت 
داشـتند. مـا نیز برای بررسـی بیشـتر موضـوع این شـکایت را بـه اداره قوانین 

مجلـس ارجـاع دادیم.

چه می خوانید...
درگذشت محمد علی سپانلو سوژه امروز صفحه »کاغذ اخبار« است. خبرهای مهم روز گذشته از دیگر مطالب این صفحه است.

دولت قانونمجلسمجلس

 رحمانـی فضلـی وزیـر کشـور در حاشـیه 
همایـش اسـتانداران دولـت یازدهـم در جمـع 
خبرنگاران از توافق وزارت کشـور و احزاب برای 

بازگشـایی »خانـه احـزاب« خبـر داد. این خبر 
خوبـی بـرای احزابی اسـت کـه در دولـت قبل 
خانـه خـود را از دسـت داده بودنـد. بازگشـایی 

خانـه احـزاب از وعـده هـای انتخاباتـی رییس 
جمهـور بـود و جـزء اولیـن موضوعاتـی بود که 
از اسـتقرار وزیرکشـور دولـت  بعـد  بافاصلـه 
یازدهـم در سـاختمان فاطمـی بـه طـور جدی 
پیگیری شـد. در راسـتای همین تـاش ها بود 
کـه پس از برگزاری دو نشسـت میـان رحمانی 
هماهنگـی  بـا  احـزاب،  نماینـدگان  و  فضلـی 
مجمـع  برگـزاری  هـدف  بـا  و  کشـور  وزارت 
عمومـی و احیـای خانـه احـزاب در اسـفندماه 
احـزاب  خانـه  احیـای  اجرایـی  کمیتـه   9٢
تشـکیل شـد. ایـن کمیته هشـت نفره، شـامل 

تبریـزی، فاطمـه  ٤ اصـاح طلـب )موسـوی 
راکعـی، یـداهلل طاهرنـژآد و امـراهلل شـیخیانی( 
 3 و  فـرد(  غفـوری  حسـن  اصول گـرا)  یـک 
اعتدال گرا )سـیدمحمد میرمحمـدی، پورنامدار 
و اسـامی تبـار( بـود. بـا این حال امـا پیگیری 
بازگشـایی خانـه احـزاب بـه کنـدی پیش می 
رفـت و انجـام آن دشـوارتر از آنـی کـه بود که 
بـه نظـر می رسـید. در حالی که رفتـن میرولد 
و غیبـت 9 ماهـه معـاون سیاسـی وزیر کشـور 
خلـل جـدی در رونـد بازگشـایی خانـه احزاب 
ایجـاد کرده بـود، آمدن محمدحسـین مقیمی 

پیگیـری  دیگـر  بـار  معـاون سیاسـی جدیـد 
هـای تشـکیل مجمـع عمومـی خانـه احـزاب 
را جـدی تـر کـرد. روزهـای پایانـی سـال 93 
حسـن غفوری فـرد عضو شـورای مرکزی حزب 
مؤتلفـه اسـامی از نشسـت سـه جانبه خـود و 
موسـوی تبریزی)دبیـرکل مجمـع محققیـن و 
مدرسـین حـوزه علمیـه قـم( با محمدحسـین 
مقیمـی معاون سیاسـی وزیر کشـور خبـر داد. 
اظهـار نظـر وزیـر کشـور در حاشـیه همایـش 
اسـتانداران  نویدبخـش روزهـای بهتـری برای 

احـزاب خواهـد بود.

خانه احزاب در یک قدمی بازگشایی

مترجـم  و  شـاعر  سـپانلو  محمدعلـی 
ایرانـی درگذشـت. سـپانلو از مـدت ها قبل 
بـه دلیـل بیمـاری شـدید در بیمارسـتان 

اینکـه  تـا  بـود  بسـتری  تهـران  سـجاد 
درگذشـت. شـب  دوشـنبه 

آبـان   ٢9 متولـد  سـپانلو  محمدعلـی 

کنـار  در  سـپانلو  بـود.  تهـران  در   1319
برگـردان آثـار ادبـی، مجموعه های شـعری 
از جملـه رگبارهـا، پیاده روهـا، نبض وطنم 
را می گیـرم، تبعیـد در وطن، سـاعت امید، 
و  بزرگـراه،  در  پاییـز  غبـار،  در  فیـروزه 
قایق سـواری در تهـران را در کارنامـه خـود 
دارد. سـپانلو آثاری از نویسـنده های مطرح 
دنیـا مثـل آلبـر کامـو و ژان پـل سـارتر را 
او فارغ التحصیـل  نیـز ترجمـه کرده اسـت. 
دانشـکده حقـوق دانشـگاه تهران بـوده و از 
نخسـتین اعضـای کانون نویسـندگان ایران 
اسـت. حمدعلی سـپانلو شـاعر، منتقدادبی، 
جلـد  پنجـاه  از  بیـش  وی  بـود.  مترجـم 

و  داسـتان  و  شـعر  زمینه هـای  در  کتـاب 
تحقیـق، بـه صـورِت تألیـف و یـا ترجمـه، 
منتشـر کـرد. در بیسـت سـاِل گذشـته، او 
بـه عنـواِن یکـی از چنـد نماینـده معـدوِد 
از  بسـیاری  در  فارسـی  معاصـِر  ادبیـاِت 
و  اروپـا  در  بین المللـی  گردهمایی هـای 
آمریـکا شـرکت کـرده و گفته می شـود که 
سـهِم بزرگـی در معرفـِی ادبیـاِت ایـران به 

دارد. جهانیـان 
بـه  حـال  بـه  تـا  او  آثـاِر  از  بسـیاری 
فرانسـه،  آلمانـی،  انگلیسـی،  زبان هـای 
ترجمـه  سـوئدی  و  عربـی،  هلنـدی، 
شده اسـت. کتاب نویسـندگاِن پیشرِو ایران 

کـه گلچینـی از آثاِر داسـتانِی نویسـندگاِن 
بررسـِی  همـراِه  بـه  ایـران،  بیسـتِم  قـرِن 
آنهاسـت، جـزِو منابـِع درسـی در بسـیاری 
تابه حـال  و  اسـت  ایـران  دانشـگاه های  از 
فـروِش بسـیار باالیـی داشته اسـت. ضمنـاً 
از معـدود شـاعران و نویسـندگاِن  سـپانلو 
غـرب  ادبیـاِت  دنیـاِی  در  کـه  ایرانی سـت 
توانسته اسـت  و  شده اسـت،  شـناخته  نیـز 
دونـور(  )لژیـون  نخـِل  شـوالیهٔ  نشـان 
نشـاِن  )بزرگ تریـن  فرانسـه  آکادمـِی 
فرهنگـی کشـوِر فرانسـه(، و جایـزه ماکس 
ژاکـوب )بزرگ تریـن جایزه شـعِر فرانسـه( 

کنـد. دریافـت  را 

محمد علی سپانلو درگذشت

تب مالت در پیچ و 
خم کاهش و افزایش

دو روز پیـش بـود که رئیس 
کشـور  دامپزشـکی  سـازمان 
هـای  تـاش  بـا  بـود:  گفتـه 
و  کشـور  دامپزشـکی  سـازمان 
وزارت بهداشـت آمـار مبتایان 
تـب مالـت از سـال 86 تا کنون 
بـه شـکل چشـمگیری کاهـش 

یافتـه اسـت. ایـن صحبـت هـای مهـدی خلـج بـا واکنـش  محمدمهـدی 
گویـا، رییـس مرکـز مدیریـت بیماری هـای واگیـر وزارت بهداشـت روبـرو 
شـد. گویـا به ایسـنا گفت: بـر اسـاس آخرین آمار، از سـال 89 مـوارد ابتا 
بـه بیمـاری تـب مالت در انسـان افزایـش یافته اسـت و از حـدود 11 هزار 
مـورد بـه حـدود ٢0 هـزار مورد کنونی رسـیده اسـت. گویا ادامـه داد: عدم 
پوشـش کافی واکسیناسـیون در دام هـا از جمله مهم تریـن مباحث در بروز 
ایـن بیمـاری در انسـان اسـت. متاسـفانه هنـوز پوشـش واکسیناسـیون در 
دام هـا کامـل نیسـت و از طـرف دیگـر بایـد کیفیـت واکسـن های مصرفـی 
نیـز افزایـش یابـد. بایـد واکسیناسـیون دام هـا در مقاطـع زمانی مشـخص 
انجـام شـود، چـرا که در غیـر این صورت انتظـارات الزم برآورده نمی شـود. 
وی افـزود: در مجمـوع برای پیشـگیری از مـوارد بروز این بیمـاری، کنترل 
مـواد غذایـی بویـژه لبنیات، رعایت مسـایل بهداشـتی از سـوی افـرادی که 
بـه نوعـی با دام در ارتباط هسـتند و همچنین مسـاله واکسیناسـیون دام ها 
از اهمیـت زیـادی برخـوردار اسـت. حـاال امـا مدیـرکل دفتـر بیماری هـای 
دامـی سـازمان دامپزشـکی به این سـخنان رییـس مرکز مدیریـت بیماری 
های واگیر وزارت بهداشـت واکنش نشـان داده و وزارت بهداشـت را مقصر 

افزایـش تـب مالت دانسـته اسـت.
 داریـوش جهان پیمـا بـه ایسـنا گفت: یکـی از عوامـل انتقال تـب مالت 
بـه انسـان مصـرف محصـوالت لبنـی سـنتی و فلـه ای اسـت کـه وزارت 
را در مغازه هـای سـطح شـهر صـادر کـرده  بهداشـت مجـوز عرضـه آن 
و از سـوی دیگـر مصـرف شـیر پاسـتوریزه پرچـرب را منـع کـرده اسـت. 
وی افـزود: بـه عنـوان مثـال وضعیـت بیمـاری تـب مالـت و ابتـای آن در 
کشـور بـه گونه ای اسـت کـه در سـال های 1388 تا 1391 روند چشـمگیر 
کاهشـی داشـته و از حـدود 90 هزار مـورد به 11 هزار مـورد ابتا در میان 
جمعیـت انسـانی رسـید امـا از سـال 1391 تا کنـون مجددا رونـد افزایش 
ابتـا بـه این بیماری آغاز شـده اسـت. وی در پاسـخ به اینکه چرا سـازمان 
دامپزشـکی دسـتورالعمل عرضـه شـیر فلـه ای را صـادر کرده اسـت؟ گفت: 
اگـر سـازمان دامپزشـکی ایـن دسـتور العمـل را صـادر کـرد می خواسـت 
براسـاس آیین نامـه ای مشـخص و تحـت نظـارت کامـل ناظران خود، شـیر 
فلـه ای را آن هـم بـا سـخت ترین ضوابط بهداشـتی و به صورت بسـته بندی 
شـده از مبـدأ دامداری هـای عـاری از بیمـاری عرضـه کنـد؛ نـه اینکـه هر 
کـس بـا هر شـرایط و امکاناتی برای خود مغازه ای در گوشـه ای از شـهر راه 

بینـدازد و مجـوز عرضـه فله ای شـیر دریافـت کند.

جزئیات حادثه 
ایرانشهر 
نیـروی  گذشـته  شـنبه 
ایرانشـهر  شهرسـتان  انتظامـی 
از  کاروانـی  تعقیـب  بـه  اقـدام 
خودروهـای قاچاقچیـان کرد که 
ایـن تعقیـب و گریز باعـث ایجاد 
حواشـی در این شهرسـتان شد. 
آنطـور که مهر گـزارش داده  در 
بـه  افـراد  ایـن  بی توجهـی  پـی 

دسـتور ایسـِت گشـت انتظامی اسـتان و تعقیب آنها توسـط ماموران یکی از 
خودورهـای حامـل سـوخت قاچـاق واژگـون و منفجر شـد و ٢ تـن از عناصر 
قاچاقچـی بـا تیرانـدازی مامـوران انتظامـی کشـته شـدند. در پی ایـن حادثه 
شـماری از سـاکنان منطقـه محمـدان  ضمـن تجمـع مقابـل کیوسـک ناجـا 
محل اسـتقرار نیروی انتظامی و ٢ دسـتگاه خودروی مسـتقر در پاسـگاه را به 
آتـش کشـیدند. این تجمـع از آنجا روی داد کـه متعاقب وقـوع حادثه مذکور 
در منطقـه محمـدان کـه از مناطـق آلـوده ایرانشـهر اسـت، حـدود ٤0 نفر از 
اهالـی محـل کـه نظاره گـر حادثـه بودنـد در محـل تجمـع نمـوده و معترض 
انتظامـی،  نیـروی  به موقـع  اطاع رسـانی  وجـود  بـا  متاسـفانه  امـا  شـدند. 
مسـئولین شهرسـتان ایرانشـهر حاضـر بـه حضـور در محـل و پاسـخگویی به 
مـردم نشـدند. در پـی ایـن بی توجهـی مسـئوالن محلی و جمع شـدن سـایر 
سـکنه مناطـق نزدیـک به محـل حادثه دامنه اغتشـاش گسـترش پیـدا کرد 
و معترضیـن افزایـش یافتنـد کـه ایـن تجمـع منجر به مسـدود شـدن محور 
اصلـی ایرانشـهر بـه نیک شـهر شـد. برخـی عناصر فرصـت طلب با اسـتفاده 
از پوشـش تجمـع مـردم، مبـادرت بـه آتـش کشـیدن پایـگاه ناجا بـه همراه 
دو دسـتگاه خـودرو مسـتقر در آن کردنـد کـه در نهایـت با حضـور واحدهای 
سـپاه مسـتقر در منطقـه و پادرمیانـی بـزرگان محلی از جملـه مولوی محمد 
دامنـی، مولـوی شـمس الحـق، مولـوی بامـری و بـزرگان منطقـه جمعیـت 

معتـرض دعـوت بـه آرامـش شـدند و محـل حادثـه را تـرک کردنـد. 
حـاال فرمانـده انتظامـی سیسـتان و بلوچسـتان بـه بیـان جزئیـات غائلـه 
ایرانشـهر پرداختـه و گفتـه: بررسـی ها تا ایـن لحظه وجود هرگونـه تیراندازی 
و  سیسـتان  انتظامـی  فرمانـده  رحیمـی  حسـین  سـردار  کرده انـد.  رد  را 
بلوچسـتان در گفت وگـو بـا فـارس، بـا بیـان جزئیـات غائلـه ایرانشـهر کـه 
در سـاعت 18، بیسـتم اردیبهشـت در محمـدان ایرانشـهر بـه وقوع پیوسـت 
اظهارداشـت: یـک جـوان 18-19 سـاله کـه راننـده خـودروی وانـت تویوتا- 
خـودروی سـوخت کش - بـود بـه علـت سـرعت زیـاد و عـدم کنترل وسـیله 
نقلیـه بـه علـت واژگونـی خـودرو و آتش گرفتن جـان می سـپارد. وی به عدم 
ادعـای خانـواده فـرد سـانحه دیـده اشـاره و بیـان داشـت: خانواده فـرد فوت 
شـده هیچگونـه ادعایی نداشـتند و با پلیـس نیز همکاری کردنـد و در نهایت 
بعـد از دو سـاعت غائلـه ختـم شـد و آرامـش بـه محیـط برگشـت. سـردار 
رحیمـی بـه نتیجـه بررسـی ها تـا ایـن لحظـه پرداخت و گفـت: نتیجـه تمام 
بررسـی ها تـا ایـن لحظه نشـان داده کـه تیر انـدازی در کار نبـوده و هیچگونه 

تیـری بـه خـودرو یـا فـرد فوت شـده اصابـت نکرده اسـت.

تکذیب تغییر 
استانداران توسط 
وزیر کشور

نشسـت  در  کشـور  وزیـر 
اسـتانداران سراسـر کشـور تغییر 
کـرد.  تکذیـب  را  اسـتانداران  در 
عبدالرضـا رحمانی فضلـی در این 
نشسـت گفـت:  بحـث جابجایـی 
همـه  در  جـاری  امـری  مدیـران 

دولت هـا بـوده و ممکن اسـت متناسـب بـا شـاخص ها و ارزیابی های انجام شـده 
مدیـری در بدنـه دولـت تغییر کند. اما چنیـن برنامه ای در حال حاضر نداشـته و 
نداریـم امـا ممکن اسـت مثـًا در یک ماه آینـده به جمع بندی برسـیم و مدیری 
تغییـر کنـد. چند روز پیش حسـام الدین آشـنا، مشـاور فرهنگـی رئیس جمهور 
گفتـه بـود: برخي از سـفرهاي اسـتاني بـراي تیـم رییس جمهور روشـن کرد که 
برخـاف تصـور اولیه برخـي اسـتانداران توانایي کافي بـراي اداره اسـتان ندارند. 
لـذا تغییـرات در دولـت اتفـاق خواهـد افتـاد، هم در سـطح وزرا و هم در سـطح 
اسـتاندارها. ایـن صحبـت های آشـنا باعث ایجاد موج خبری شـدیدی در رسـانه 

هـای مختلف کشـور شـد.
از یـک سـو رسـانه هـای نزدیک به اصـاح طلبان کـه بدلیل تاثیرگـذاری در 
رای آوری روحانی خواسـتار توجه بیشـتر دولت به خواسـته های شـان هسـتند، 
بـا پرداختـن بـه مطالـب گوناگـون حتـی نـام برخـی از وزرا و اسـتانداران را در 
لیسـت تغییـرات قـرار دادنـد. نمونـه اش گزارشـی بود که سـایت خـرداد درباره 
ارتبـاط وزرای صنعـت و کار بـا دو تـن از نماینـدگان اصولگرا منتشـر کرده بود و 
در شـماره روز گذشـته پیام ما هم به آن اشـاره شـده بود. از طرف دیگر رسـانه 
هـای اصولگـرا هـم نسـبت بـه تغییـرات در دولـت روی خوشـی نشـان ندادنـد. 
بخصـوص کـه هفتـه گذشـته انتخاب اسـتاندار جدیـد مرکـزی نیز مـورد انتقاد 
اصولگرایـان قـرار گرفتـه اسـت. محمود زمانـی قمی که پـس از مدت هـا رایزنی 
باالخـره بـر صندلـی اسـتانداری مرکـزی تکیه زد، یـک چهره اصاح طلب اسـت 
و اصولگرایـان دولـت روحانـی را بـه دلیل این انتخـاب، به خـروج از خط اعتدال 

کرده اند. متهـم 
در ایـن میـان صحبـت هـای معـاون اول رئیس جمهور هـم دربـاره تغییرات 
در دولـت قابـل توجـه اسـت. جهانگیـری بـه خبرآناین دربـاره احتمـال ترمیم 
کابینـه و تغییـر اسـتانداران گفت:برخـي جاهـا بـه تغییـر رسـیدیم اما بـه دلیل 
محدودیـت هایـي کـه دولت بـا آن روبه روسـت مصلحت نمي دانیـم و فکر نمي 
کنیـم کـه تغییـر ممکن اسـت تبدیل به وضـع بهتري شـود، باید تحمـل کنیم، 
البتـه ثبـات مدیریـت بـراي مـا مسـاله مهمي اسـت، و ما بـه تغییـر ارزش نمي 
دهیـم، ثبـات مدیریـت بـراي ما بسـیار مهم اسـت، جایـي که رییـس جمهور به 

ضـرورت برسـد ، تغییر مـي دهد. 
مدیـران اسـتانی و شهرسـتانی  در اجـرا و پیشـبرد برنامه هـای دولت بسـیار 
پررنـگ اسـت. ایـن اثرگـذاری در سـال انتخابـات کـه حساسـیت های سیاسـی 
و صف بندی هـا بـه اوج خـود می رسـد، بیـش از همیشـه احسـاس می شـود. 
آشـنایی مدیـران اسـتانی و شهرسـتانی با حوزه تحـت مدیریت خـود و به وجود 
آمـدن شـبکه ای از روابـط در دوران مدیریت این افراد بسـتر مناسـبی اسـت که 

می توانـد در زمینـه ای ماننـد انتخابـات مـورد اسـتفاده قـرار گیرد.

انتظامیدولتبهداشت
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3 کرمان ویج3

خبر
کسب مقام اول تعداد روستاهاي 

برقدار شده در کشور توسط شرکت 
توزیع نیروی برق جنوب 

بـه گـزارش روابط عمومـی شـرکت توزیع نیـروی برق 
جنـوب اسـتان کرمـان ، مهنـدس مصلحتي مشـاور مدیر 
عامـل توانیـر ومجـري طرحهـاي روسـتایي ،طـی نامه ای 
کسـب مقام اول تعداد روسـتاهای برقدار شـده در کشـور 
در سـال 93 را بـه مهنـدس مهـدوی نیـا مدیـر عامـل 
شـرکت توزیـع برق جنـوب اسـتان کرمان تبریـک گفت. 
ولـی الدیـن مصلحتـی شـربیانی در این نامه اظهار داشـت 
: بـا توجـه بـه برنامه ریـزی دقیـق و خوب آن شـرکت در 
خصـوص برقرسـانی به روسـتاها موجب گردید تـا با تعداد 
100 روسـتای برقـدار شـده از ابتـدای سـال 93 تـا دهـه 
مبـارک فجـر رتبـه اول در بیـن شـرکت هـای توزیع برق 
را دارا باشـید .وی در ادامـه افـزود: شـرکت توزیـع نیـروی 
برق جنوب اسـتان کرمـان به لحاظ تعداد کل روسـتاهای 
برقدار شـده از ابتـدا تاکنون در رتبه دوم کشـور قرار دارد. 
مشـاور مدیـر عامـل توانیر ومجـري طرحهاي روسـتایي با 
اعـام ایـن مطلـب کـه بـه لحـاظ تعـداد کل روسـتاهای 
برقدار شـده از طریق سیسـتم فتوولتائیـک از ابتدا تاکنون 
، شـرکت توزیـع نیروی برق جنوب اسـتان کرمـان بهمراه 
توزیـع نیـروی برق خوزسـتان به طور مشـترک مقـام اول 
را در بیـن شـرکت هـای توزیـع کسـب نمـوده انـد ،افزود 
:ایـن شـرکت در طـول سـال 93 نیـز بـا برقـدار کـردن 8 

روسـتا در رتبه دوم قـرار دارد.

دولت نگاه تولید محور به
روستاها دارد

فرمانـدار جیرفـت گفـت: دولـت امسـال نـگاه تولیـد 
محـور بـه روسـتاها دارد و تـاش مـی کنـد از ایـن طریق 
زمینـه توسـعه روسـتاها را فراهم کند. احمـد امینی روش 
افـزود: در نشسـت روز شـنبه بـا معاون توسـعه روسـتایی 
و مناطـق محـروم ریاسـت جمهـوری بـر توانمنـد سـازی 
روسـتاییان از طریـق افزایـش تولیـد تاکید شـد. وی بیان 
کـرد: در گذشـته بـه روسـتاها بـه عنـوان یک سـکونتگاه 
نـگاه می شـد امـا امـروز دولـت تدبیـر و امید سـعی دارد 
روسـتاها را بـه مکانـی بـرای تولیـد تبدیـل کنـد کـه این 
اقـدام بـر توانمندسـازی اقتصـاد خانـواده هـا موثر اسـت. 
وی گفـت: معاونـت توسـعه روسـتایی و مناطـق محـروم 
ریاسـت جمهوری ارایه تسـهیات با کارمـزد پایین را آغاز 
کـرده کـه متقاضیـان مـی تواننـد از ایـن تسـهیات برای 
ایجاد اشـتغال و تولید در روستاها اسـتفاده کنند. فرماندار 
جیرفـت ادامـه داد: در ایـن راسـتا تسـهیات پرداختی به 
متقاضیـان در مناطـق مـرزی بـا کارمزد صفـر درصد و در 
سـایر مناطـق در قالـب شـرکت تعاونـی بـا کارمـزد چهار 
درصـد و انفـرادی بـا کارمـزد هفـت درصـد ارایـه خواهـد 
شـد. وی گفـت: هر انـدازه متقاضی سـرمایه گـذاری کند 
سـه برابـر آن را تسـهیات ارزان قیمـت دریافـت می کند 
کـه فرصـت مناسـبی برای سـرمایه گـذاری اسـت. امینی 
روش افـزود: هیـچ محدودیتـی در جذب تسـهیات وجود 
نـدارد لـذا هر اسـتان یا شهرسـتانی که بیشـترین طرح را 

ارایـه کنـد تسـهیات بیشـتری دریافت خواهـد کرد. 

موسی دریجانی رئیس جدید اداره 
بهزیستی بم شد

طـی مراسـمی بـا حضـور معـاون اداره کل بهزیسـتی 
رئیـس  عنـوان  بـه  دریجانـی  موسـی  کرمـان،  اسـتان 
جدیـد اداره بهزیسـتی شهرسـتان بـم معرفی شـد. معاون 
ایـن  در  کرمـان  اسـتان  بهزیسـتی  اداره کل  توانبخشـی 
مراسـم گفـت: از ابتدای خلقـت تاکنون همـواره تغییراتی 
انجـام شـده و تغییـرات مدیریتـی نیـز امـری الزم اسـت. 
معلولیـت کـودکان  از  پیشـگیری  بـر  تاکیـد  بـا  اسـدی 
اضافـه کـرد: بعـد از حادثـه دلخـراش زلزلـه بـم ظرفیـت 
خوبـی در بحـث نگهـداری افراد زیرپوشـش بهزیسـتی در 
ایـن شهرسـتان ایجـاد شـده اسـت. وی خاطرنشـان کرد: 
توانمندسـازی معلوالن سـبب خارج شـدن آنهـا از چرخه 
حمایتـی و همچنیـن افزایـش کمـاالت انسـانی می شـود. 
اسـدی تصریـح کرد: کاهـش نیروهـای اداری در سـازمان 
بهزیسـتی نیـز مورد توجـه قرار دارد و سـعی داریم از افراد 
توانمند اسـتفاده ببریم. موسـی دریجانی با بیـان اینکه بم 
جـزء شهرسـتان های سـرآمد اسـتان کرمان اسـت، افزود: 
در حـوزه سـازمان بهزیسـتی خدمـات ارزنـده ای در ایـن 
شهرسـتان ارائـه می شـود از جملـه مرکـز کاشـت حلزون 

شهرسـتان بـم کـه بـا مرکـز اسـتان برابـری می کند.

شتاب گاز رسانی 
به استان کرمان 
عامـل  مدیـر  ودیعتـی 
شـرکت گاز اسـتان کرمـان از 
شـتاب در رونـد گازرسـانی بـه 
شـهر ها و روسـتاهای  اسـتان  
بـا اجـرای بنـد )ق( تبصـره ٢ 
قانـون بودجه خبـر داد و گفت:  
بنـد ق از محـل صرفـه جویـی 

حاصـل از عـدم توزیـع نفـت کـوره و نفـت سـفید توسـط شـرکت ملـی 
پاالیـش و پخـش فـرآورده هـای نفتـی و صـادرات آن در ازای گازرسـانی 
بـه شـهر ها و روسـتاها تامیـن می شـود.  وی اظهار داشـت: بدین صورت 
کـه  پـس از اشـتراک پذیری هـر خانوار، شـرکت ملی نفت جهـت تامین 
منابـع پـروژه های گازرسـانی مبلـغ 70 دالر به ازای هر خانوار، به شـرکت 
ملـی گاز پرداخـت مـی کنـد. در همین راسـتا بـا طراحی و برنامـه ریزی 
خوبـی کـه انجـام خواهـد شـد، ضمن لحـاظ کیفیت، سـریعتر بـه اهداف 
خـود رسـیده و مراحل اشـتراک پذیـری و نصب علمکها صـورت پذیرد تا 
مـردم شـهرها و روسـتاهای باقی مانده اسـتان مصرف کننـده گاز طبیعی 
شـوند. ودیعتـی در خاتمـه اظهار داشـت: در حال حاضر تعداد ٤0 شـهر و 

٥69 روسـتا از نعمـت گاز طبیعـی در اسـتان برخـوردار شـده انـد.

شرکت سیمان 
ممتازان به عنوان 
واحد نمونه منتخب 
معرفی شد

 همایش تجلیـل از کارفرمایان 
بـه  اسـتانی  نمونـه  کارگـران  و 
مناسـبت گرامیداشـت روز کارگـر 
برگزار و شـرکت سـیمان ممتازان 
در  منتخـب  واحـد  عنـوان  بـه 
بخـش صنعـت معرفـی و موفق به 

دریافـت لـوح تقدیـر شـد. در بخشـی از ایـن لـوح تقدیـر آمـده اسـت:
جنـاب آقـای مهنـدس ربانی مدیرعامل شـرکت سـیمان ممتـازان واحد نمونه 

منتخـب اسـتانی بخش صنعت
اینـک در هفتـه گرامیداشـت کار و کارگـر و بسـیج کارگـری سـال دولـت و 
ملـت، همدلـی و همزبانـی از شـما تاشـگر عرصـه کار و تولیـد ایـران زمیـن بـه 
پـاس زحمـات بـی دریغتـان در رشـد و بالندگـی دیـار کریمـان و عـزم جزمتـان 
در ارتقـای جایـگاه کار و کارآفرینـی پهناورتریـن اسـتان کشـور قدردانـی به عمل 
مـی آیـد. همچنیـن در ایـن مراسـم کـه بـا حضـور معـاون توسـعه کارآفرینـی و 
اشـتغال وزارت تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی، اسـتاندار کرمـان، مدیـر کل تعاون، 
کار، و رفـاه اجتماعـی و جمعـی از فعـاالن اقتصـادی همـراه بود، مهدی سـتوده از 
واحـد مکانیک شـرکت سـیمان ممتازان بـه عنوان کارگـر نمونه منتخب اسـتانی 

شـد. انتخاب 

اختصاص
 1.5 میلیارد تومان 
برای کاهش تلفات 
برق در رفسنجان

توزیـع  شـرکت  مدیـر  عامـل 
اسـتان  شـمال  بـرق  نیـروی 
میلیـارد   1.٥ گفـت:  کرمـان 
تومـان تسـهیات بـرای کاهـش 
تلفـات بـرق رفسـنجان اختصاص 

می یابـد. محمـود شـهبا در دیدار بـا فرماندار رفسـنجان در زمینه رفع مشـکات 
برق شهرسـتان رفسـنجان اظهار داشـت: مشکات برق شهرسـتان رفسنجان در 
چنـد بخـش جمع بنـدی شـده و پیگیـری می شـود. وی بیـان داشـت: بـه دلیل 
توسـعه ای کـه در شهرسـتان طـی سـال های اخیر ایجاد شـده مشـکات فاقدان 
شـبکه بـرق افزایـش یافتـه و از طرفـی در مقطـع زمانـی بیـن سـال های 8٢ تـا 
9٢ هزینـه انشـعابات ثابـت مانده اسـت. شـهبا ادامـه داد: هزینه انشـعابات برای 
برقراری احداث تاسیسـات، لوازم و ... صرف می شـود و این مسـئله موجب شـده 
صفـی از متقاضیان فاقد شـبکه ایجاد شـود ، ما نتوانسـتیم توسـعه بـرق را همراه 
بـا توسـعه شـهری پیـش ببریم کـه در کل کشـور همین گونـه اسـت. مدیر عامل 
شـرکت توزیع برق شـمال کرمان گفت: در 1٥ مهر ماه سـال 9٢ اقدام خوبی در 
دولـت صورت گرفت و بخشـی از هزینه ها اصاح شـد و عوارضـی که روی قبوض 

بـرق اعمـال شـد بـرای اصـاح و بهسـازی تاسیسـات اختصـاص یافت.

آسیب های 
اجتماعی نتیجه 
کم توجهی به مسائل 
پرورشی است

داشـت:  اظهـار  بـم  فرمانـدار 
آموزش و پرورش دو مقوله بسـیار 
جداگانـه  و  هسـتند  ارزشـمند 
موضـوع،  دو  ایـن  بـه  پرداختـن 
نتیجـه موثـری نخواهـد داشـت. 

وی خاطرنشـان کـرد: معلمـان بـا آموختـن علم بـه دانش آمـوزان، دانـش آنها را 
افزایـش می دهند و با کار های پرورشـی روح و جسـم آنها را سـالم نگـه می دارند. 
فرمانـدار بـم تصریح کرد: مسـائل اخاقی و تربیتی، نتیجه زحمـات معلمان بوده 
کـه حاصـل آن زمانـی در جامعه نمود پیـدا می کند که افراد مفیـد و موثری وارد 
جامعـه شـوند. اشـک عنوان کـرد: وجـود برخی مسـائل و آسـیب های اجتماعی 
در سـطح جامعـه مربـوط بـه کمبودهای بخش پرورشـی اسـت، بنابراین معلمان 
پرورشـی بایـد زمینـه تزکیه نفـس دانش آموزان را فراهـم کنند. وی ابراز داشـت: 
بعـد پرورشـی در آمـوزش و پرورش اهمیت زیـادی دارد، زیرا افرادی هسـتند که 
در کنـار فـرا گرفتـن علـم، اخـاق و رفتـار خـود را اصاح نکـرده و سـبب ایجاد 
ناهنجـاری در جامعـه شـده اند. ایـن مسـئول بیان داشـت: فعالیت هـای فرهنگی 
و مذهبـی بایـد مـورد توجـه قـرار گیـرد تا دانش آمـوزان بتواننـد از علـم و دانش 

خـود اسـتفاده کافـی ببرند.

چه می خوانید...
6 نماینـده اسـتان کرمـان در مجلـس  طـرح توقـف مذاکرات هسـته ای را امضا کردند. این مطلب یکی از سـوژه هـای صفحه »کرمان ویج« اسـت. گزارش 

اختصاصـی دربـاره وضعیـت کـودکان خیابانی در کرمان و اخبار شهرسـتان هـای کرمان از دیگر مطالب این صفحه هسـتند.

سیمان ممتازانبرق شمالفرماندارشرکت گاز

از 10 نماینـده اسـتان کرمـان در مجلس 
شـورای اسـامی، 6 نماینـده طـرح توقـف 
مذاکـرات هسـته ای را امضـا کردنـد. ایـن 
طـرح دیـروز تقدیـم هیـات رئیسـه مجلس 
شـورای اسـامی شـد. آنطور که مهر گزارش 
داده ایـن طـرح را 80 نماینـده مجلس امضا 
کردنـد کـه امضـای 6 نماینـده کرمـان هـم 
پـای این طـرح به چشـم می خورد. موسـی 
غضنفرآبـادی نماینـده بم، علیرضـا منظری 
عارفـی  اهلل  فـرج  بافـت،  نماینـده  توکلـی 
نماینـده جیرفت، محمدرضـا امیری نماینده 
کهنوج، حسـین فتاحـی نماینده شـهربابک 
و محمدرضـا پورابراهیمـی نماینـده کرمـان 
6 نماینـده کرمانـی هسـتند که ایـن طرح را 

کردند.  امضـا 
طرح 3 فوریتی توقف مذاکرات هسـته ای 
در واکنـش به مصوبه جنجالی سـنای امریکا  
مدنظـر برخـی نماینـدگان قرار گرفـت. پنج 
شـنبه گذشته مجلس سـنای امریکا طرحی 
را مبنـی بـر نظارت کنگـره بر توافق هسـته 
ای بـا ایـران تصویـب کـرد و ایـن مصوبـه با 

98 رای موافق از میان 100 سـناتور تصویب 
شـد. این موضـوع واکنـش هـای متفاوتی را 
در ایـران در پی داشـت و نمایندگان مجلس 
سـه طـرح مختلـف را در مقابلـه بـا مصوبـه 
سـنای امریـکا در نظـر گرفتنـد امـا طـرح 
توقـف مذاکـرات هسـته ای از دو طرح دیگر 
کریمی قدوسـی،  جـواد  بـود.  تـر  جنجالـی 
نماینـده مشـهد و عضـو کمیسـیون امنیت 
ملـی و سیاسـت خارجی مجلـس در توضیح 
جزئیـات ایـن طرح به فـارس گفته بود طبق 
ایـن طـرح دولـت موظف اسـت مذاکـرات را 
تـا زمانـی کـه آمریکایی هـا  متوقـف کنـد 
طـی بیانیـه ای از جمهـوری اسـامی ایـران 
عذرخواهـی کـرده و بـه تهدیداتشـان پایـان 

دهند. 
یـک روز پـس از مطرح شـدن طرح توقف 
مذاکـرات هسـته ای، رئیس مجلس شـورای 
اسـامی گفته بود: » ما با تیم مذاکره کننده 
هسـته ای هیـچ زاویه ای نداریـم بنابراین باید 
بـه دور از واکنش هـای عجوالنـه اجازه دهیم 
تیـم مذاکره کننده پای میز مذاکـرات اهداف 

نظـام مقدس جمهوری اسـامی ایـران را به 
کرسـی بنشـاند؛ مقام معظم رهبری حمایت 
خـود را از تیـم مذاکره کننده هسـته ای اعام 
داشـته اند بنابراین ما نیز در مجلس باید تابع 
معظـم لـه باشـیم.« بـه گـزارش خبرآناین 
سـید باقـر حسـینی، عضو کمسـیون امنیت 
ملـی وسیاسـت خارجـی مجلـس نیـز گفته 
بـود:» الریجانـی همچنیـن در ایـن جلسـه 
متذکـر شـد کـه در حـال حاضـر در آمریکا 
حـزب  دو  در  کشـور  ایـن  سیاسـتمداران 
دموکـرات و جمهوریخواه با یکدیگر مشـکل 
دارنـد امـا مـا در جمهوری اسـامی ایـران با 
تیـم مذاکره کننـده هسـته ای هیچ مشـکلی 
می کنیـم  حمایـت  آنـان  از  بلکـه  نداریـم 
بنابرایـن بهتـر اسـت بـه دور از جوزدگـی و 
تصمیمات ناپختـه واکنش مجلس به مصوبه 
سـنا، صدور یک بیانیه باشـد.« عراقچی عضو 
تیـم مذاکره کننده هسـته ای کشـورمان هم 
دربـاره ایـن طـرح گفته بـود: »خوشـبختانه 
نماینـدگان با مخالفـت با این طـرح بهترین 

تصمیـم را اتخـاذ کردند.« 

در پـی مخالفـت الریجانـی با ایـن طرح، 
فراکسـیون رهـروان والیـت هـم مخالفـت 
خـود را بـا ایـن طـرح اعـام کـرد و بـا این 
وضعیـت طـرح توقـف مذاکـرات هسـته ای 
تحـت الشـعاع مخالفـت هـا قـرار گرفـت و 
گمـان مـی رفـت کـه نماینـدگان موافـق 
ایـن طـرح از مواضـع خـود عقب بنشـینند 
رئیسـه  بـه هیـات  ایـن طـرح  امـا دیـروز 
امضـا  کـه  طرحـی  شـد.  تقدیـم  مجلـس 
کنندگانـش آن را دفـاع ازاقتدار ملـت ایران 
درمذاکـرات می خواننـد و موافقان مذاکرات 

آن را طـرح توقـف مذاکـرات هسـته ای می 
دانند. خواسـته این 80 نماینـده هم در ماده 
واحـده طرح مشـخص شـده اسـت: دولت و 
مسـئوالن سیاسـت خارجـی و اعضـای تیم 
مذاکره کننـده هسـته ای موظفنـد هـر گونه 
ارتبـاط و مذاکـره با آمریکایی هـا در موضوع 
هسـته ای را تـا زمانـی کـه دولـت آمریـکا 
رسـماً و علنـاً تهدید ملـت قهرمان ایـران را 
کنـار نگـذارد، قطـع نمـوده و مذاکـره را بـا 
بقیـه گـروه 1+٥ بـدون حضـور آمریکایی ها 

دهد. ادامـه 

امضای 6 نماینده استان پای طرح توقف مذاکرات هسته ای

گزارشی از کودکانی خیابانی

کودکان محروم از امروز و فردا
 رضا عبادی زاده

کـودکان کار در هـر جـای شـلوغی پیـدا مـی شـوند. 
سـر چهـارراه هـا، اطراف مغازه های شـلوغ، جلوی فسـت 
فودهـا و رسـتوران هـای پرطرفـدار و ... . هـر کـدام هـم 
بنـا بـه جایی کـه هسـتند جنـس متفاوتی می فروشـند. 
اگـر سـر چهـارراه هـا باشـند هم گل مـی فروشـند و هم 
شیشـه ماشـین را تمیـز مـی کنند. اطـراف مغـازه ها که 
باشـند خوراکـی مـی فرشـوند و جلـوی رسـتوران ها هم 
معمـوال فـال و دعا. بین شـان از هر سـنی پیدا می شـود. 
هـم دختـر هم پسـر. روش کارشـان هم یکی سـت. اصرار 

بـرای فروختـن جنس شـان. 
اکثـر مـردم بـا ایـن کـودکان برخـورد کرده انـد. بچه 
هایـی کـه بـا نگاهشـان خریـدن را تمنـا مـی کننـد. در 
یکـی از کوچـه هـای خیابـان هزار و یکشـب پسـری که 
نهایتا 1٤ سـال سـن دارد به سـمت ماشـینم مـی آید و 
بـا اصـرار از من مـی خواهـد از او واکس بخـرم. از او می 
پرسـم چـرا کار مـی کند که جـواب مـی دهد:»من پول 
هایـم را جمـع مـی کنم تـا درس بخوانـم.« و بـاز اصرار 
کـه واکـس بخـرم. فـال هـم دارد. مـی پرسـم بـرای چه 
کسـی کار مـی کنـی که بدون جـواب دادن به سـوالم از 

ماشـین دور می شـود.
در یـک فسـت فـود نزدیکـی هـای چهـارراه ولیعصـر 
نشسـته ام کـه پسـر بچـه ای به داخل فسـت فـودی می 
آیـد و از مشـتریان مـی خواهد که از او فـال بخرند. به من 
کـه مـی رسـد می گویـم برای چه کسـی کار مـی کنی و 
جـواب مـی دهد:»برای خانـواده ام کار می کنـم. آن فیلم 
بـود که شـکیب از بچـه ها کار مـی کشید)اشـاره به فیلم 
بـاران( مـن بـرای کمـک بـه خانـواده ام کار مـی کنـم.« 
مـی گویـم تـو بجـای کار کـردن بایـد درس بخوانـی که 
سـریع جـواب می دهد:»مـن کاس چهارم هسـتم. روزها 
مدرسـه می روم و شـب ها کار می کنم.« با سـواالت من 
کـه روبـرو مـی شـود دیگـر اصـراری بـرای فـال فروختن 
نـدارد و مـی خواهـد زودتـر برود. بـه او می گویـم که اگر 
همـه فـال هایـش را بخـرم حاضر اسـت صحبـت کند که 
جوابـش منفـی سـت. هنـوز او از در فسـت فـودی بیرون 
نرفتـه پسـرک دیگـری وارد می شـود. او دعا می فروشـد. 
سـواالت من از او مثل نفر قبلی سـت و جالب اینجاسـت 

کـه جـواب هـا هـم همان جـواب هـای نفـر قبلی سـت. 
انـگار کـه یـک نـوار دوباره پخش شـود. 

خیابـان بحرالعلـوم، خیابـان رزمندگان. همیشـه تعداد 
زیادی دختربچه و پسـر بچه هسـتند کـه آدم را دوره می 
کنند تا شـاید جنس شـان را بفروشـند. فال، آدامس، گل 
و دعـا مـی فروشـند. به سـمت دختـری کـه از دیگر بچه 
هـا بزرگتـر اسـت مـی روم. از او مـی پرسـم چـرا کار می 
کنـد کـه باز هـم جوابی مشـابه دریافـت مـی کنم:»برای 
خانـواده ام.« سـوال بعـدی ام را بـی پاسـخ مـی گـذارد. 
وقتـی مـی پرسـم خانـواده ات مـی داننـد کار مـی کنی، 
مـی رود. بـه بچـه هـای دیگر چیزی مـی گویـد و همه با 

هـم دور مـی شـوند. انگار که ترسـیده باشـند.
طبـق آخریـن اطاعـات مرکز آمـار ایـران 1 میلیون و 
700 هـزار کـودک در ایـران بـه صـورت مسـتقیم درگیر 
کار هسـتند. عرفـان زارعی، فعـال حقوق کـودکان کار به 
»پیام ما« می گوید: مشـکل سـهم زیـادی از کودکان کار 
مـا این اسـت کـه شـهروند نیسـتند و شناسـنامه ندارند. 
وی ادامـه مـی دهـد: اکثـر کـودکان کار کرمـان از افاغنه 
هسـتند و ایـن باعث می شـود کـه از یک سـری خدمات 
محـروم باشـند. موسـس جمعیـت دفـاع از کـودکان کار 
و خیابـان کرمـان افـزود: ایـن کـودکان برخـاف تصـور 
عمومـی در ایـران توسـط یـک بانـد اداره نمـی شـوند و 
رئیـس ندارنـد. بلکـه بدلیل شـرایط خانوادگـی مجبور به 

هستند.  کار 
 مردم به این کودکان پول ندهند

مدیـرکل بهزیسـتی اسـتان کرمـان دربـاره کـودکان 
خیابانـی بـه »پیـام مـا« مـی گوید:»راهکارهای سـازمان 
بهزیسـتی بیشـتر بحـث سـاماندهی ایـن کـودکان اسـت 
و در قالـب یـک سـری مراکـز بحـث سـاماندهی صـورت 
مـی گیـرد و این کـودکان تحت آموزش حرفـه و تحصیل 
قـرار مـی گیرند.« صادق عبـاس زاده افـزود:» در بین این 
کـودکان افـرادی هسـتند کـه کا از تحصیـل بازمانـده و 
گرایشـی بـه تحصیل ندارنـد. ما تفاهم نامه ای با سـازمان 
فنـی حرفـه ای داریـم و ایـن افـراد تحـت آمـوزش قـرار 
مـی گیرنـد. اگـر فـرد بتوانـد تسـهیات بگیـرد کـه خب 
کارش را شـروع مـی کنـد در غیـر اینصـورت بـه کارفرما 

معرفـی می شـود.« از عباس زاده می پرسـم که در برخی 
نقـاط شـهر کودکانـی دیـده می شـوند که چندین سـال 
در حـال کار هسـتند و بـه نشـر مـی رسـد این کـودکان 
سـاماندهی نشـدند. وی پاسـخ مـی دهـد:» اصلـی که در 
بحـث سـاماندهی کـودکان خیابانـی مهـم اسـت فرهنگ 
حمایـت منطقی از سـمت مردم اسـت. مردم بایـد بدانند 
شـده  شناسـایی  معابـر  سـطح  در  کـه  کودکـی  وقتـی 
و بهزیسـتی اقداماتـی را انجـام داده دیگـر نبایـد بـه آن 
کمـک کننـد.« مدیـرکل بهزیسـتی اسـتان کرمـان ادامه 
داد:»طبیعـی سـت کـه ایـن کـودک بـا ماهـی نهایتا صد 
هـزار تومان بهزیسـتی در مقابـل ماهی 700 هـزار تومان 
تکـدی گـری، تکـدی گـری را انتخاب می کنـد. مصاحبه 
مکتـوب یـک کودک خیابانی موجود اسـت کـه می گوید 
روزی ٥0 هزارتومـان از خیابان در مـی آورد.مردم اگر می 
خواهنـد کمـک کننـد بـه خیریه هایـی کمـک کنند که 

حامی کـودکان کار هسـتند.«
صـادق زاده در پایـان گفـت:» بحـث کـودکان خیابانی 
یـک سلسـله اسـت. مثـا در بحـث کار اداره کار هـم باید 
کمـک کند. در کشـور ما سیسـتم کمک به ایـن کودکان 
بهـم متصل نیسـت. چرخه های کمک هسـت اما متفرق. 
مـا کـودک را بـه کارفرمـا معرفی مـی کنیم و یـک رقمی 
توافـق مـی شـود. بعـد اداره کار طبق قوانینی کـه دارد به 
آن کارفرمـا گیـر میدهد. خـب طبق قانون حـق هم دارد 
امـا فقـط از دیـد قانونـی نگاه می شـود در حالـی که دید 

اجتماعـی هم مهم اسـت.«
بهزیستی بچه ها را به تحصیل بازگرداند

زارعـی دربـاره عملکـرد بهزیسـتی مـی گوید:بـه نظـر 
مـن بهزیسـتی عملکـرد رادیکالـی نـدارد چـرا کـه هدف 
بهزیسـتی  نیسـت.  کار کـودکان  کامـل  لغـو  بهزیسـتی 

عملکـردی موقتی دارد. این سـازمان نباید بـه کودک کار 
یـاد بدهـد و بایـد فقط کـودکان را بـه تحصیـل برگرداند 
نـه اینکـه شـغلی را آمـوزش دهـد. وی ادامـه مـی دهـد: 
عملکـرد بهزیسـتی گنـگ اسـت. بـه بچـه هـا وقتـی می 
پرسـی بهزیسـتی چـکاری مـی کنـد، مـی گوینـد رفتـار 
خوبـی بـا مـا نـدارد. بهزیسـتی کـه تنهـا ارگان دولتـی 
حمایـت کننـده از ایـن بچـه هاسـت باعـث تـرس شـان 
شـده. در حالیکـه بهزیسـتی بایـد جـذب کننده باشـد نه 
دفـع کننـده. ایـن فعال حقـوق کـودکان کار در پایان می 
گویـد: انجمـن هـای مـردم نهاد در ایـن میان مـی توانند 
کمـک زیـادی بـه بهزیسـتی بکنند اما متاسـفانه بـه این 
سـازمان هـا کمـک نمی شـود کـه هیـچ، جلـوی فعالیت 

شـان را هـم مـی گیرند.
مشکلی که حل نشده

کـودکان  باالتـر  درآمـد  اسـت  کـه مشـخص  آنطـور 
خیابانـی از خیابـان بـه نسـبت حمایـت هـای سـازمان 
بهزیسـتی باعـث مـی شـود تـا ایـن کـودکان مانـدن در 
خیابـان را ترجیـح دهنـد. با ایـن وضعیت بایـد بین مردم 
جـا بیفتـد که پـول دادن به کـودکان خیابانی نـه تنها به 
آن هـا کمـک نمـی کند بلکه آینده شـان را بـه خطر می 
انـدازد. چـرا کـه آینده این کـودکان چیزی جـز بزهکاری 
و خـاف نیسـت. نکتـه دیگری کـه مهم به نظر می رسـد 
غفلـت نهادهـای تاثیـر گـذار اسـت. قطعـا اگر وضـع رفاه 
خانـواده هـای ایـن افراد بگونه ای باشـد که مشـکل مالی 
فشـار طاقـت فرسـایی نیـاورد، تعـداد کـودکان خیابانـی 
کمتـر مـی شـود. بهبـود وضـع رفاهـی مـردم و توجـه 
سـازمان هـای مربوط بـه وضعیت قشـر آسـیب پذیر می 
توانـد از افزایـش تعداد کـودکان خیابانـی جلوگیری کند. 

کودکانـی کـه نـه امـروز را دارند نـه فردا.
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۴۴ چه می خوانید...سالمت
همانطـور کـه خواسـته بودیـد صفحـه »سـامت« هـم به روزنامـه اضافه شـد. مطالبی دربـاره فواید ریـواس و کنگر و هشـدار دربـاره خروپف 

شـدید سـوژه های اصلـی این صفحه هسـتند.

سالمت

تاثیرچاقی و 
افسردگی برخواب 
آلودگی روزانه

طبق گفتـه محققـان، چاقی و 
افسـردگی از علـل اصلـی کسـلی 
و خـواب آلودگـی مداوم هسـتند. 
روز  طـول  در  خسـتگی  حـس 
بهـره  کاهـش  باعـث  می توانـد 
وری شـغلی شـده و اشـتباهات را 
افزایـش دهـد و همچنیـن ممکن 

اسـت موجـب بـروز مسـائل جـدی تـر نظیـر تصادفـات شـود. (جولیـو فرنانـدز 
منـدوزا)، اسـتادیار روانپزشـکی در کالـج ایالتی پنسـیلوانیا، در این بـاره می گوید: 
چاقـی و اضافـه وزن بر خواب آلودگـی روزانه تأثیر دارد. وانگهـی کاهش وزن مانع 
از تجربـه خـواب آلودگـی روزانـه می شـود. سـلول های چربـی، مخصوصـاً چربـی 
ناحیـه شـکمی، ترکیبـات آزادی موسـوم بـه سـیتوکین ها را تولیـد می کننـد که 
موجـب تحریـک خواب آلودگی و کسـلی در فرد می شـود.وی در ادامـه می افزاید: 
»افـراد افسـرده هـم در ایـن مطالعـه دارای نشـانه بـاالی کسـلی مفـرط در طول 
روز بودنـد. معمـوالً افـراد مبتـا بـه افسـردگی بسـیار فکـر می کننـد، از ایـن رو 
ترشـح هورمون هـای اسـترس در آنها افزایش می یابـد. به بیان دیگر افراد افسـرده 
احسـاس خسـتگی می کنند اما الزامـاً در طـول روز نمی خوابند.همچنین محققان 
در ایـن مطالعـه دریافتنـد اقلیت افراد مبتـا به خواب آلودگی مفـرط روزانه دارای 

اختـال در سیسـتم عصـب مرکـزی هسـتند.

میگرن حاد 
و خطر ابتال به 
بیماریهای دیگر

کنیـد  مـی  فکـر  اگـر 
خیلـی  میگرنـی  سـردردهای 
هـم بـد و دردنـاک نیسـت بایـد 
ابتـا  بـا  کـه  بگوییـم  بـه شـما 
بـه میگـرن خطـر ابتـا  بـه فلج 
صـورت تـا دو برابـر افزایـش پیدا 

مـی کند.«فلـج بـل” اعصاب صـورت را کنترل مـی کند و با ایجـاد آن فلجی در 
کل صـورت رخ مـی دهـد. گـروه تحقیقـات عنـوان می کنـد هنوز بـه طورکلی 
مشـخص نیسـت چگونـه میگـرن باعـث فلـج صـورت مـی شـود امـا التهـاب، 
مشـکات قلبـی و جریـان خون در ایـن پدیده تأثیرگذار اسـت. متأسـفانه افراد 
مبتابـه میگـرن احتمـال زیـادی وجـود دارد تـا بـه مشـکات سـامتی جدی 
دچار شـوند: افسـردگی: افـراد مبتا به میگـرن، بخصوص زنان تمایل شـدیدی 
دارنـد تـا بـه افسـردگی نیـز دچـار شـوند. مطالعـات در زمینـه مغـز و اعصـاب 
نشـان داد که حتی افسـردگی نیز ممکن اسـت سـردردهای میگرنی را افزایش 
دهـد. بیمـاری هـای قلبـی و سـکته: در یـک مطالعـه در مـورد مغـز و اعصـاب 
دانشـمندان دریافتنـد کـه بیـن بیمـاری های قلبـی و عروقی و سـکته مغزی و 
افزایـش میگـرن ارتباطـی وجـود دارد. این بیمـاری در زنانی کـه از میگرن رنج 

مـی برنـد بیشـتر اسـت.

فواید ذهني و 
روحي ورزش

ورزش کارایـي مغـز را افزایـش 
مـي دهـد. فوایـد ذهنـي و روحي 
کـه ورزش بـه همـراه دارد، عبارت 
و  اسـترس  کاهـش  از؛  اسـت 
افزایـش شـادي: اسـترس ترشـح 
»نوراپـي نفریـن« را افزایـش مـي 
دهد. ایـن ماده شـیمیایي واکنش 
مغـز بـه اسـترس را کنتـرل مـي 

کنـد. بـا کمـک ورزش بـدن راحـت تـر با تنـش ها کنـار مي آیـد. از طرفـي تنها 
30 دقیقـه ورزش کـردن در روز مـي توانـد شـادي را افزایـش دهد. لـذت بردن از 
فضـاي آزاد: ورزش هایـي ماننـد کوهنـوردي، قایقراني و پیـاده روي در فضاي آزاد 
مـي توانـد بـراي ذهـن مفیـد باشـدو خاقیـت را افزایـش دهـد. ورزش در فضاي 
آزاد بـه دریافـت ویتامیـنٔ  کمـک مـي کنـد. جلوگیـري از تحلیل رفتـن کارایي 
شـناختي: ایـن موضـوع حقیقـت دارد کـه هـر چقدر سـن بـاال مـي رود، مغز هم 
تحلیـل مـي رود و احتمـال ابتـا بـه بیمـاري هایي همچـون آلزایمـر افزایش مي 
یابـد. بـا اینکـه ورزش و تغذیـه مناسـب نمـي تواند آلزایمـر را درمان کنـد اما مي 
توانـد از تحلیـل رفتـن مغـز جلوگیري کنـد. افزایش حافظـه: انجـام ورزش مداوم 
باعـث افزایـش حافظـه و قـدرت یادگیـري مـي شـود. ورزش کردن تولید سـلول 
هـاي هیپوکامپـوس را کـه مسـئول حافظـه و یادگیـري اسـت، افزایش مـي دهد. 

کنتـرل اعتیـاد :بـدن بـه هنـگام لـذت، دوپامین ترشـح مـي کند.

سالمتسالمتسالمت

عـاوه  اسـت  ممکـن  شـدید  خروپـف 
باشـد.  بـد  نیـز  بـرای خودتـان  اطرافیـان  بـر 
مطالعـه ای از مغـز و اعصـاب نشـان می دهـد، 
افـرادی کـه بـه طـور شـدید خروپـف می کنند 
در  تنفـس  قطـع   ( خـواب  در  اختنـاق  از  و 
آن هایـی  بـه  نسـبت  می برنـد  رنـج  خـواب( 
کـه تنفـس آسـانی دارنـد یـک دهـه زودتـر با 
مشـکات حافظه و اندیشـیدن روبرو می شـوند. 
تحقیـق،  نویسـندگان مطالعـه می  گوینـد  امـا 
خواب آلودگـی روزانـه را بـه مشـکات حافظـه 

و اندیشـیدن مرتبـط کرده اسـت. ممکن اسـت 
اختـاالت تنفسـی با خـواب بـه  طریقی موجب 
تسـریع نگرانی هـای رایج ذهنی مربوط به سـن 
شـود ایـن خبـری بد اسـت. امـا خبر خـوب: به 
نظـر می رسـد نوعـی از تنفـس درمانی موسـوم 
به فشـار هوایـی مثبـت مسـتمریا CPA برای 
جبـران هـر نـوع خروپـف یـا تنفـس مرتبط به 
مغـز وجـود دارد . بـه  همیـن دلیل، بـه گفته ی 
النگـون  پزشـکی  مرکـز  از  اوسـاریو  ریـکاردو 
ممکـن   CPAP درمـان  نیویـورک،  دانشـگاه 

اسـت ایـده ی خوبـی بـرای افـراد با اختنـاق در 
خـواب یـا عـادت خروپـف شـدید باشـد.

٥ دلیـل بـرای اینکـه اگـر عـادت خروپـف 
کنیـد،  مشـورت  پزشـکتان  بـا  داریـد  شـدید 

از: عبارتنـد 
سیسـتم  از  مغزی:تحقیقـی  سـکته  خطـر 
ارتبـاط  دترویـت  در  فـورد  هنـری  بهداشـت 
بیـن خروپـف شـدید و خطـر شـریانی، فاکتور 
خطرنـاک اصلـی بـرای سـکته مغـزی و حملـه 
قلبـی، را آشـکار کرد. گرچه ایـن احتمال وجود 
دارد آسـیب شـریانی بـه خروپـف منجر شـود، 
محققـان می گوینـد کـه ممکـن اسـت آن بـه 
شـکل دیگـری نیز عمـل کند بـه عنـوان مثال 
خروپـف شـدید در حقیقـت می توانـد منجر به 

التهـاب و آسـیب بـه شـریان ها شـود.
دانشـگاه  از  مطالعـه ای  چاقـی:  مـرض 
شـیکاگو نشـان می دهـد، نوع خروپـف می تواند 
بـه اختـال خـواب و همچنین بـه افزایش وزن 
منجـر شـود. نویسـندگان مطالعـه می گوینـد، 

بـدن  نـوع هورمـون در  نامناسـب، دو  خـواب 
را تحریـک می کنـد لپتیـن و گرلیـن کـه بـه 
کنتـرل اشـتها و میـل بـه غـذا کمـک می کند. 
و همچنیـن خروپـف شـدید و زیـاد اغلـب بـه 
کیفیـت نامناسـب خـواب مرتبـط اسـت و بـا 
انـواع مشـکات متابولیکی و چاقی گـره خورده 

. ست ا
دانشـگاه  از  تحقیقـی  نتیجـه ی  سـرطان: 
احتمـال  کـه  می دهـد  نشـان  ویسکانسـین 
مـرگ و میـر افراد مبتـا به اختنـاق در خواب، 
شـرایطی کـه اغلـب بـا خروپـف گاه و بـی گاه و 
شـدید همـراه اسـت، تقریبـا پنـج برابر بیشـتر 
مطالعـه  نویسـندگان  اسـت.  دیگـر  افـراد  از 
موجـب  تنفسـی  مشـکات  کـه  می گوینـد 
خونـی  سـلول های  و  شـریان ها  در  تغییراتـی 
می شـود کـه ممکـن اسـت بـه سـرعت رشـد 
تومورهـا کمـک  کنـد، همچنیـن به سـلولهای 
سـرطانی فرصـت بیشـتری بـرای پخش شـدن 

می دهـد.

مشـکالت فشـار خون: حدود 70 درصد 
از افـراد بـا فشـار خـون از نـوع صعـب العـاج 
اختنـاق در خـواب نیـز رنج می برنـد. مطالعه ای 
از مجلـه ی انجمـن پزشـکی امریکایـی نشـان 
می دهـد کـه خروپف شـدید یکـی از رایج ترین 
نشـانه های اختناق می باشـد، خروپف همچنین 
ممکن اسـت نشـانه ای از فشـار خون باال باشـد.

مشـکالت جنسـی :جـای تعجـب نیسـت 
کـه مردان مسـن تر کـه به طور شـدیدی خروپف 
می کننـد احتمـاال از نـوع دیگری از مشـکل اتاق 
خـواب رنج ببرند: نارضایتی جنسـی. درمقایسـه 
بـا کسـانی کـه خروپـف نمی کننـد یـا کمتـر 
خروپـف می کننـد، کسـانی کـه شـدیدا خروپف 
می کننـد ٢.3 بـار بیشـتر احتمـال دارد کـه از 
زندگـی جنسـی خـود ناراضـی باشـند. محققان 
مطالعـه می گوینـد کـه خروپـف بلنـد می توانـد 
هـم خـواب شـما و هـم خـواب طـرف مقابلتـان 
را آشـفته کنـد، کـه بـه انـرژی پایین تـر و لـذت 

جنسـی کمتـر منجـر می شـود.

خروپف شدید را جدی بگیرید!

ریواس و کنگر
 میوه های پرخاصیت

ریـواس گیاهـی اسـت از تیـره ترشـک هـا کـه بـه طور 
وحشـی در اطـراف رودخانـه ها رشـد کرده و ایـن روزها نیز 

توسـط کشـاورزان کشـت می شود.
ریـواس: ریـواس با طعم ترش و سـاقه هـای خوش رنگ 
بـه همـراه بهـار مـی آیـد، بـا توجه بـه خـواص فـراوان این 
گیـاه بهتراسـت جایی بـرای آن در برنامه غذایـی تان فراهم 
کنیـد. ریـواس گیاهی اسـت از تیره ترشـک ها کـه به طور 
وحشـی در اطـراف رودخانـه ها رشـد کرده و ایـن روزها نیز 

توسـط کشـاورزان کشـت می شود.
زیـادی  مقـدار  حـاوی  ریواس:ریـواس  غذایـی  خـواص 
کلسـیم و پتاسـیم اسـت بنابرایـن مـی توانـد بـه خوبـی 
فشـارخون را تعدیـل کـرده و بـه تنظیـم آن کمـک کنـد. 
ریـواس تأثیر بسـیار خوبی بر دسـتگاه گـوارش دارد چراکه 
ترشـحات اسـیدی معده را تنظیم کرده و با تحریک ترشـح 
نمـک های صفـرای در هضـم و جذب چربی ها موثر اسـت 
بنابرایـن افـرادی که بـه ناراحتی روده و سـوء جـذب چربی 
دچار هسـتند جهت تأمین ویتامین هـای محلول در چربی 
و بهبـود هضم و جـذب چربی های مفیـد غذایی می توانند 
از ریواس کمک بگیرند. ریواس در تحریک ترشـح انسـولین 
از لوزالمعـده موثر اسـت و می تواند به تنظیـم قند خون در 
بیمـاران دیابتـی کمـک کنـد به عـاوه ریواس فیبـر باالیی 
دارد و مـی توانـد در تنظیـم قنـد و چربی خون موثر باشـد 
هـم چنین فیبر بـاال و انرژی انـدک ریواس مـی تواند بدون 
دریافـت کالـری اضافـی احسـاس سـیری ایجاد کـرده و به 
کاهـش وزن کمـک کنـد.در عصاره بـرگ کنگر مـاده ای به 
نام سـینارین وجود دارد که باعث کاهش سـطح کلسـترول 

و تری گلیسـیرید خون می شـود، بنابراین مصرف کنگر در 
افـراد دچـار چربی خون بسـیار مفید اسـت.اگر به یبوسـت 
مبتـا هسـتید بهتـر اسـت هفتـه ای دو تا سـه بـار ریواس 
مصـرف کنید. ریـواس و آب آن در درمان تب، بی اشـتهایی 
و یرقـان بـه کار مـی رود کـه بهتـر اسـت آب ریـواس در 
ترکیـب بـا آب هویـج، کرفس، خیار و سـیب مصرف شـود.

ریـواس ویتامیـنٔ  باالیـی دارد و بـه ترمیـم زخم ها کمک 
مـی کنـد بنابرایـن پـس از عمل جراحـی و یا سـوختگی و 
هرگونـه آسـیب وارده بـه پوسـت و بافـت هـای بـدن بهتـر 
اسـت از ریـواس کمـک بگیرید، هـم چنین مصـرف ریواس 
پـس از جراحـی های چشـم و یا مـوارد ابتا بـه کاتاراکت یا 
آب مروارید می تواند در تسـریع بهبود چشـم کمک کننده 
باشـد. ریواس سرشـار از انواع ترکیبات آنتی اکسـیدان است 
کـه مـی توانـد در پیشـگیری از پیـری، بیماری هـای قلبی 
عروقـی، انواع سـرطان و مقاومـت بدن در برابـر آلودگی هوا 
موثر باشـد. ریواس در تحریک ترشـح انسـولین از لوزالمعده 
موثـر اسـت و مـی توانـد به تنظیـم قنـد خـون در بیماران 
دیابتـی کمـک کند به عـاوه ریواس فیبر باالیـی دارد و می 
توانـد در تنظیـم قنـد و چربی خـون موثر باشـد هم چنین 
فیبـر بـاال و انـرژی انـدک ریـواس مـی تواند بـدون دریافت 
کالـری اضافـی احسـاس سـیری ایجـاد کـرده و بـه کاهش 

وزن کمـک کند.
مـوارد پرهیز از مصرف ریواس: تا اینجـا از خواص ریواس 
و دالیلـی بـرای مصـرف آن صحبـت کردیم اما بعضـی افراد 
بایـد از مصـرف ریواس پرهیز کننـد به عنوان مثـال افرادی 
کـه بـه سـنگ هـای کلیـوی اگزاالتـه مبتـا هسـتند باید 

ریـواس را از برنامـه غذایـی خـود حـذف کنند، هـم چنین 
مـادران شـیرده بایـد آگاه باشـند کـه ممکن اسـت مصرف 
ریـواس توسـط آنـان در دوران شـیردهی باعـث اسـهال در 
نوزادشـان شـود. اما درعین حال مصرف ریـواس در کودکان 

بـرای رفع یبوسـت بسـیار کمک کننده اسـت.
کنگر:کنگر بومی کشـور اتیوپی اسـت که در کشـورهای 
مدیترانـه، جزایـر قنـاری و آمریـکای جنوبی نیز کشـت می 
شـود. کنگـر نیـز از سـبزیجات فصل بهـار بوده کـه گیاهی 
اسـت خـودرو، و بـرگ هایـی خـاردار و سـاقه هایی ضخیم 
شـبیه بـه کرفـس دارد. بـر اسـاس طب سـنتی اروپـا، برگ 
هـای کنگـر افزایـش دهنـده ادرار )دیورتیـک( و محـرک 
کلیـه ها هسـتند، هـم چنین تحریک ترشـح صفـرا از کبد 
و انقبـاض کیسـه صفـرا از دیگر خـواص این گیاه اسـت. در 
ایـران ماسـت و کنگر از پیـش غذاهای محبوب بهـار بوده و 

خـورش کنگـر نیـز در فصل بهـار قابل تهیه اسـت.
خـواص غذایـی کنگر :در عصـاره برگ کنگر مـاده ای به 
نام سـینارین وجود دارد که باعث کاهش سـطح کلسـترول 
و تری گلیسـیرید خون می شـود، بنابراین مصرف کنگر در 
افـراد دچـار چربی خون بسـیار مفید اسـت. اسـید کافیئک 
از دیگـر مـواد موجـود در کنگـر اسـت که در بازسـازی کبد 
نقـش بسـیار موثـری دارد و مصرف آن در افـرادی که تحت 
عمـل جراحی برداشـت یـا پیوند کبد قرار گرفته اند، بسـیار 
کمـک کننـده اسـت و در افـرادی کـه بـه هـر دلیـل دچار 
آسـیب هـای کبـدی شـده اند مـی تواند بـه عنـوان ترمیم 
کننـده کبـد بـه کار رود. کنگر حاوی کربوهیـدرات پیچیده 
غیرقابـل هضمـی به نام اینولین اسـت که این ماده مسـهل 
مـی باشـد. هم چنیـن اینولین موجـود در کنگر، بـا افزایش 
باکتـری هـای مفیـد و کاهـش باکتری هـای مضـر در روده 
بـزرگ باعـث بهبود سـامتی و پیشـگیری از سـرطان روده 
می شـود.کنگر حـاوی مقدار اندکی سـدیم و مقـدار زیادی 
پتاسـیم اسـت که مـی تواند در تعدیـل فشـارخون در افراد 
مبتـا به پرفشـاری خون موثر باشد.سـرگل هـای این گیاه 
باعـث تقویـت دسـتگاه گـوارش مـی شـود و به هضـم مواد 
غذایـی کمـک می کند.مـاده سـینارین که در عصـاره برگ 
کنگـر وجـود دارد، باعث کاهش کلسـترول خون می شـود. 
سـینارین و مـاده دیگـری کـه بـه عنـوان اسـید کافئیـک 
شـناخته شـده اسـت، از کبـد در برابـر عفونـت محافظت و 

بـه ایـن عضـو کمـک می کنـد قسـمت تخریب شـده خود 
را از نـو بسـازد.عصاره بـرگ و ریشـه کنگر بـرای جلوگیری 
از رسـوب چربـی در جـداره رگ هـا مفید اسـت.از این گیاه 
بـرای درمان یرقان اسـتفاده می شـود.کنگر بی اشـتهایی را 

برطرف مـی کند.
مـوارد پرهیـز از مصـرف کنگر:زنـان بـاردار، کـودکان و 
افـراد مبتابـه بیمـاری هـای کبـدی یـا کلیوی بهتر اسـت 
از مصـرف کنگـر پرهیـز کننـد. مصـرف بـرگ هـای کنگـر 
باعـث انقبـاض کیسـه صفرا مـی شـود بنابراین افـرادی که 
به سـنگ کیسـه صفـرا مبتا هسـتند، نباید کنگـر مصرف 
کننـد؛ چراکه افزایش انقباض کیسـه صفرا منجر به انسـداد 
مجـاری و حتـی پارگـی کیسـه صفرا مـی شـود. همچنین 
کسـانی که نسـبت بـه کنگر یـا ماده سـینارین حساسـیت 

دارنـد، بایـد از مصـرف این گیـاه خـودداری کنند.
آرتیشـو یـا کنگـر فرنگی: آرتیشـو یا کنگر فرنگـی نیز از 
گیاهـان بهـاری بـوده و بومی منطقه مدیترانه اسـت ولی در 
حـال حاضر در بیشـتر نقاط معتدل کشـت می شـود. برگ 
هـای ایـن گیاه سـاقه ای، پهـن و دراز و مشـابه بـرگ های 

کاهوسـت امـا این برگ ها ضخیم و گوشـتی هسـتند.
خواص غذایی آرتیشـو یا کنگر فرنگی: آرتیشـو ترشحات 
صفـراوی را افزایش می دهد و با پیشـگیری از تجمع چربی 
در کبـد بـرای بیمـاران مبتـا بـه کبد چـرب بسـیار مفید 
اسـت. کنگـر فرنگی هـم ماننـد کنگـر در درمان تـب موثر 
اسـت و مصـرف آن به بیماران رماتیسـمی و افـراد مبتا به 
ورم روده جهـت از بیـن بـردن نفـخ توصیه می شـود. کنگر 
فرنگـی دارای خاصیت پایین آورنده کلسـترول خون اسـت. 
کنگـر فرنگـی نیـز ماننـد کنگـر حـاوی فیبـر باالیی اسـت 
بنابرایـن بـرای کاهـش وزن، بهبـود یبوسـت، تنظیـم قنـد 
خـون و تعدیل فشـارخون بسـیار مناسـب اسـت. مشـاهده 
شـده اسـت که کنگر فرنگـی در بهبود آسـم و میگرن موثر 
اسـت؛ هـم چنیـن در درمان اگزمـا و بیماری های پوسـتی 

تأثیر مثبتی داشـته اسـت. 
یکـي از مـوارد منـع مصرف آرتیشـو در خانم هایي اسـت 
کـه به نوزاد خود شـیر مي دهند. از آنجا که مصرف آرتیشـو 
و برگ هـاي آن تاثیـر زیـادي در کیفیت، بو و مزه شـیر مادر 
مي گـذارد ممکـن اسـت موجـب بـروز عکس العمـل نـوزاد 

شـده و او شـیر مادر را نخورد.

هندوانه میوه ای مفید برای پوست
همـه مـا هندوانه را دوسـت داریم  چـون از میوه های 
سـالمی اسـت کـه بـرای بدن  فـوق العـاده عالی اسـت و 
91.٥ درصـد از میـوه هندوانـه را آب تشـکیل داده و بـا 
مصـرف آن می تـوان میزان آب از دسـت رفتـه بدن را که 
موجب سـردرد، احسـاس خسـتگی و پایین آمدن تمرکز 
جوانـی  باعـث  هندوانـه  چـون  کـرد.  جبـران  می شـود، 
پوسـت می.عـوض اینکـه  با کرمهای گـران قیمت  تقلبی 
ایـن کار را انجـام دهیـد بـا هندوانـه بـه روش طبیعـی 
و بـدون زیـان انجـام دهیـد و نگذاریـد پوسـتتان چروک 

د  شو
ماسک هایی که می توانید هر روز استفاده کنید

)بـدون  هندوانـه  فنجـان  :دو  کننـده  پـاک  ماسـک 
) هسـته

دو فنجـان هندوانـه را داخل کاسـه ریخته با اسـتفاده 
لـه کنیـد. دراز کشـیده و آن را روي  را  از چنـگال آن 
پوسـت تمیـز بگذاریـد و اجـازه دهیـد 10 دقیقـه روي 
پوسـت باقـي بمانـد. به صورت حـرکات دوراني بـه آرامي 
سراسـر پوسـت را بـا آن تمیـز کنیـد. اسـیدهاي طبیعي 
میـوه هندوانـه همچنیـن قـادر به الیـه برداري هسـتند. 

ماسـک را بـا آب سـرد آبکشـي کنیـد.
چرا هندوانه شما را جوان می کند

در هندوانـه آنتی اکسـیدان هایی چـون ویتامیـن C و 
A و لیکوپـن وجـود دارد، بنابرایـن  می توانـد همچـون 
یـک سـاح قدرتمنـد بـا تمـام نشـانه های پیـری مبارزه 
کنـد. میوه هـای محـدودی بـه انـدازه  هندوانـه حـاوی 
لیکوپـن هسـتند. لیکوپـن یـک رنگدانه شـیمیایی اسـت 
کـه باعث ایجـاد رنگ قرمـز در هندوانه می شـود و اثرات 
ضد اکسـیدانی قـوی ای دارد. این آنتی اکسـیدان به تمامی 
نقـاط بـدن مـی رود و رادیکال هـای آزاد را خنثی می کند 
و تاثیـرات ناشـی از آنهـا را کاهش می دهـد. رادیکال های 
آزاد مولکول هایـی هسـتند کـه باعث تخریب بسـیاری از 
بافت هـای بـدن می شـوند و بر اثـر قرار گرفتـن در آفتاب 
و سـیگار کشـیدن افزایـش پیدا می کننـد. خطوط ظریف 
روی پوسـت، چروک هـا، لک هـای پیـری و همـه نتیجـه 

افزایـش رادیکال های آزاد هسـتند.
کرم ضدچروک بسازید

مـواد الزم: هندوانـه: چنـد تکـه آووکادو: یـک عـدد 
غذاخـوری قاشـق  وازلیـن: ٢ 

پوسـت هندوانـه را بگیریـد و آن را بـه قطعات کوچک 
ببریـد تـا بتوانیـد بـه راحتـی هسـته ها و دانه هـای آن 
را جـدا کنیـد. پوسـت آووکادو را هـم بکنیـد، هسـته را 
بگیریـد و آن را خـرد کنیـد در نهایـت آووکادو و هندوانه 
را در مخلـوط  کـن بریزیـد تـا کامـا بـا هـم آمیختـه 
شـوند. ٢ قاشـق غذاخـوری وازلیـن بـه آن اضافـه کنیـد 
و مخلـوط کـردن را ادامـه دهیـد. مخلوط به دسـت آمده 
را در کاسـه ای بریزیـد و در یخچـال بگذاریـد، بعـد از 30 
دقیقه ماسـک شـما برای اسـتفاده آمـاده اسـت. هندوانه 
پوسـت را نـرم می کنـد و چربی هـای موجـود در آووکادو 

چروک هـای ریـز را از بیـن می بـرد.
اگر پوست تان با آفتاب سوخته  است

مقابـل  در  شـما  پوسـت  از  می توانـد  هندوانـه  آب 
کنـد. محافظـت  آفتاب سـوختگی 

مـواد الزم:خیـار: چنـد تکـه خـرد شـده  هندوانه: یک 
چهـارم فنجان 

این ماسـک با مخلـوط کردن مقداری مسـاوی خیار و 
هندوانـه تهیـه می شـود. باید هر کـدام را پوسـت بکنید، 
سـپس آنهـا را لـه کـرده و بـه مقـدار مسـاوی بـا هـم 
مخلـوط کنیـد و حـدود ٢0 دقیقه روی پوسـت بگذارید. 
التیـام  را  پوسـت تان  آفتاب سـوختگی های  ماسـک  ایـن 

می دهـد و رنـگ چهره تـان را روشـن تر می کنـد.
نکتـه: ماننـد تمام دسـتورالعمل هـاي خانگـي و... اگر 
تاکنـون اسـتفاده نکردید، در قسـمت کوچکي از پوسـت 
آن را تسـت کنیـد تـا در صـورت بـروز آلـرژي متوجـه 

. ید شو

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضیعت ثبتی و اراضی 
و ساختمانهای فاقدسند رسمی

برابـر رای شـماره 1393603190070٤3016 هیات دوم موضـوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حـوزه ثبت ملک کرمـان تصرفـات مالکانه 
بامعـارض متقاضـی آقـای عباس زارع گزدانی فرزند محمد بشـماره شناسـنامه ٥ صادره از زرند در ششـدانگ 
یـک باب سـاختمان مشـتمل بـر طبقه فوقانی بـه مسـاحت 198/٥0 مترمربع تحـت پـاک 390٥0 فرعی از 
٤809 اصلـی واقـع در بخـش 1 کرمـان بـه آدرس کرمان بلوار شـهداء خانـوک کوچه شـماره ٤0 خریداری از 
محـل مالکیـت خانـم مهیندخـت سروشـیان  محـرز گردیده اسـت. لذا بـه منظور اطـاع عموم مراتـب در دو 
نوبـت بـه فاصلـه 1٥ روز آگهـی مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیـت متقاضی 
اعتراضـی داشـته باشـند مـی توانند از تاریخ انتشـار اولین آگهـی به مدت دو مـاه اعتراض خود را بـه این اداره 
تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض دادخواسـت خـود را بـه مراجع 
قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهی اسـت در صـورت انقضـای مدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض طبـق مقررات 

سـند مالکیـت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 0٢/٢3/139٤
تاریخ انتشار نوبت دوم: 03/06/139٤

کفیل اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان کرمان- امین رضا قوام
م الف 787 

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

برابـر رای شـماره 179 مورخـه 139٤/01/19 هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حوزه ثبـت ملک بم تصرفـات مالکانه 
بامعـارض متقاضـی آقـای محمد جهان پور فرزند رضا بشـماره شناسـنامه 1087 و کد ملـی 3110677٥٥٥ 
صـادره از بـم درششـدانگ یک بـاب خانه به مسـاحت 891/89 مترمربع پـاک 3 فرعـی از ٤8٤٢ اصلی واقع 
در شهرسـتان بـم بلـوار صاحـب الزمـان نبش بلـوار بخش ٢9 کرمـان خریـداری از مالک رسـمی خانم طاهره 
جهـان پـور محـرز گردیـده اسـت.لذا بـه منظور اطاع عمـوم مراتـب در دو نوبت بـه فاصلـه 1٥ روز آگهی می 
شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از 
تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه مدت دو مـاه اعتراض خـود را به ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف 
مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض ،دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایـی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت 

در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتراض طبق مقـررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول:0٢/٢3/9٤                                                      

تاریخ انتشار نوبت دوم:03/06/9٤
 رئیس ثبت اسناد و اماک - بم – محمد امیری خواه                                                    
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اگر مطلب این صفحه را پسندیده اید

شماره              را پیامک کنید 

پیامک : 
50002203034

5 تکنولوژی5 چه می خوانید...
رتبه اینترنت ایران در جهان سوژه اصلی صفحه »تکنولوژی« است. ویندوز 10 و چند خبر کوتاه از دیگر مطالب این صفحه هستند.

خبر

بخش کوچکی از معجزه ای 
12 DirectX  به نام

واضـح اسـت کـه مایکروسـافت بـا ارائـه نسـخه نهایی 
کـوچ   1٢ ایکـس  دایرکـت  بـه  مسـتقیما   10 وینـدوز 
خواهـد کرد؛امـا در رویـداد چنـدی پیـش مایکروسـافت 
چیـزی کـه مقامـات مـی گفتنـد این بـود که شـما برای 
اسـتفاده از تمـام کارای  DirectX 1٢نیـاز بـه خریـد 
یـک کارت گرافیـک جدیـد داریـد. هـم انویدیـا و هـم 
مایکروسـافت امـروز تاییـد کردند که اکثـر کامپیوتر های 
مـدرن مخصـوص بازی بـه خوبی مـی تواننـد از دایرکت 

ایکـس 1٢ پشـتیبانی کننـد.
بـا توجه به بیانیه منتشـر شـده توسـط مایکروسـافت 
کـه گفته اسـت: »مـا مفتحریم که بگوییم بـرای گیمر ها 
تجربـه جدیـدی از بازی را در ویندوز 10 توسـط دایرکت 
ایکـس 1٢ تـدارک دیـده ایم و همین باعث شـده اسـت 
کـه برخـی از افـراد ایـن سـوال را از مـا بپرسـند کـه چه 
سـخت افـزاری بـا API جدیـد مایکروسـافت هماهنگی 
بـه  ایکـس 1٢  دایرکـت  اینکـه هنـوز  بـا  دارد؟  کامـل 
مرحلـه نهایـی تولیـد نرسـیده اسـت ولـی ما با شـرکای 
سـخت افـزاری خـود در حـال همـکاری نزدیک هسـتیم 
تـا اطمینـان حاصـل کنیـم کـه همـه سـخت افـزار ها از 
جملـه ماکسـول ، کپلـر و معمـاری کارت هـای گرافیک 
انویدیـا و پردازنـده هـای نسـل ٤ اینتـل و جدیدتـر و 
معمـاری کارت گرافیـک های AMD کـه تحت فناوری 
GCN کار خـود را انجـام مـی دهنـد با دایرکـت ایکس 
1٢ بـه خوبـی کار کننـد.« مـی تـوان گفت کـه دایرکت 
ایکـس 1٢ بـرای کارت هایی کـه از دایرکت ایکس 11.1 

پشـتیبانی مـی کننـد ارائه می شـود.
 1٢ DirectX نکتـه بسـیار قابل توجه این اسـت کـه
بـه صـورت مسـتقیم بـر روی Xbox One  تاثیـر خیره 
کننـده خواهـد داشـت؛ ایـن فقـط قسـمتی از قـول هـا، 
 Xbox تعریـف و تمجیـد »فیل اسپنسـر« رییـس بخش

است. مایکروسـافت 
حـال ایـن سـوال ممکـن اسـت بـرای افـرادی پیـش 
بیایـد کـه :»آیـا کاربـران PC بـرای دریافـت دایرکـت 

ایکـس 1٢ نیـاز بـه کارت گرافیـک جدیـد دارنـد؟«
Ybarra  در پاسـخ به این سـوال میگویـد :»بله برای 
دریافـت تمـام امکانـات دایرکـت ایکـس 1٢ بایـد کارت 

گرافیـک ها تعویض شـوند!«
از دایرکـت  در حـال حاضـر تمـام کارت هایـی کـه 
ایکـس 11.1 و باالتـر پشـتیبانی مـی کنند مـی توانند با 
اسـتفاده از درایـور هـا و نـرم افزارهایی که بـرای ویندوز 
10 ارائـه مـی شـود ، از امکانـات مهـم دایرکـت ایکـس 
1٢ پشـتیبانی کننـد ولـی اگـر بخواهید از تمـام امکانات 
DX12 اسـتفاده کنیـد بایـد کارت گرافیـک خودتـان را 

کنید. تعویـض 
تسـت هـای متفاوتی نیز توسـط سـایت هـای مختلف 
از اجـرای DirectX12 بـر روی کارت گرافیـک هـای 
متنـوع انجـام گرفتـه اسـت.البته این تسـت هـا ربطی به 
عملکـرد ایـن کارت گرافیک هـا در بازی هـا ندارنـد و این 
دو مسـئله کامـًا از هـم جـدا هسـتند؛ دایرکـت ایکـس 
1٢ هنـوز در مراحـل ابتدایـی بـه سـر می بـرد و نسـخه 
نهایـی آن همـراه بـا مایکروسـافت وینـدوز 10 عرضـه 
می شـود. روشـن اسـت کـه AMD  برنامـه ی بهتـری را 
 Nvidia بـرای اسـتفاده از دایرکت ایکس 1٢ نسـبت به
انتظـار  می تـوان  خاطـر  همیـن  بـه  و  گرفتـه  نظـر  در 
 AMD بعـد  نسـل  گرافیک هـای  کارت  از  بیش تـری 
بـا  سـازگار  بازی هـای  منتظـر  بایـد  به هرحـال  داشـت. 
دایرکـت ایکـس 1٢ مانـد و عملکـرد دایرکـت ایکس 1٢ 

را بـا آن ها سـنجید.

اندروید M در 
آینده نزدیک

نسـخه آتـی سیسـتم عامل 
اندرویـد گـوگل کـه در حـال 
 Android M حاضـر بـا نـام
شـناخته مـی شـود در اواخـر 
معرفـی  میـادی  جـاری  مـاه 
خواهد شـد. انتظار می رود که 
 Google در کنفرانس سـاالنه

I/O که در روز ٢8 ماه مه آغاز خواهد شـد شـاهد رونمایی از این نسـخه 
باشـیم. ایـن خبر بر اسـاس توضیحاتی اسـت که در مورد برخی جلسـات 
کنفرانس مزبور در وبسـایت مربوط به Google I/O منتشـر شـده بود و 
پـس از مـدت کمی از ایـن صفحه حذف شـد. اطاعات چندانـی در مورد 
ورژن جدیـد اندرویـد در دسـت نیسـت امـا گفته شـده اسـت کـه گوگل 
در ایـن ورژن Voice Access را معرفـی خواهـد نمود کـه امکان انجام 
امـور مختلـف در دیوایـس به کمـک فرمان هـای صوتی را فراهـم خواهد 
آورد. بـا توجـه بـه روال نام گذاری نسـخه هـای اندروید بر اسـاس ترتیب 
 Android M نوبـت بـه Lollipop یـا Android L الفبایـی پـس از
می رسـد که هنوز نام آن مشـخص نشـده اسـت اما ممکن اسـت شـاهد 

اسـتفاده از برند M&M باشـیم! 

Swatch و 
ساعت هوشمند با 
عمر باتری 6 ماهه

بـزرگ تریـن مشـکل کاربران 
عمـر  هوشـمند  هـای  سـاعت 
دسـته  ایـن  هـای  باتـری  کـم 
در  البتـه  هاسـت.  دیوایـس  از 
مقایسـه بـا تلفن های هوشـمند 
هـا  سـاعت  ایـن  باتـری  عمـر 

چنـدان هـم کم نیسـت اما اگر در مقایسـه، پای یک سـاعت مچـی معمولی در 
میان باشـد سـاعت های هوشـمند یارای مقابله نخواهند داشـت. کشور سویس 
را بـه عنـوان مهـد تکنولوژی سـاعت می شناسـند و اخیراً یکی از نشـریات این 
کشـور به نام  Handelszeitung در گزارشـی خبر از فعالیت کمپانی سـواچ، 
سـازنده سرشـناس سـاعت های مچی، برای سـاخت باتری جدیدی داده اسـت 
کـه امـکان 6 مـاه کارکرد بدون احتیاج به شـارژ را برای سـاعت های هوشـمند 
 Swatch مدیـر عامل Nick Hayek فراهـم کنـد. در ایـن گزارش به نقـل از
گفتـه شـده اسـت کـه ایـن کمپانی در راسـتای سـاخت این سـاعت با شـریک 
باتـری Renata همـکاری  تحقیقاتـی خـود Belenos و کارخانـه سـازنده 
خواهـد داشـت. انتظـار مـی رود که در صـورت راهیابـی چنین باتـری هایی به 
بـازار شـاهد بـه کار گیـری آنهـا در تلفـن های هوشـمند نیـز باشـیم، هر چند 

تغییـرات بـزرگ معمـوالً نیـاز بـه زمـان زیـادی نیـز دارند.

35  اینچ مانیتور 
BenQ گیمینگ

دار  قـوس  مانیتـور   BenQ  
معرفـی  جدیـدی  اینچـی   3٥ و 
نمـوده کـه دارای صفحـه ٢٥60 
* 1080 پیکسـل و نسبت صفحه 
 extra-wide refresh ٢1:9 یـا
rate .این مانیتـور 1٤٤ هرتز می 
باشـد کـه مناسـب بـرای بازیهای 

سـریع کامپیوتریسـت. به گفتـه کارشناسـان BenQ، کاربران و گیمـر ها حرفه 
ای مـی تواننـد بـا قرار دادن دو یا سـه مانیتور قـوس دار 3٥ اینچـی این کمپانی 
در کنـار هم بیشـترین بهـره را از کیفیت باالی این محصـول در بازی های خاص 
نظیر برخی مسـابقات ماشـین سـواری ببرند. در بیانیه معرفی این دیوایس گفته 
شـده اسـت: “مسـابقات مجـازی بـا مانیتـور XR3501 شـکلی واقعـی بـه خود 
گرفتـه که پیش از این سـابقه نداشـته اسـت. این مانیتور با شـعاع قـوس ٢000 
میلـی متـر،  تجربـه ای متفـاوت را بـه ارمغـان آورده و نزدیـک تریـن حالـت بـه 
احسـاس واقعی رانندگی با ماشـین های مسـابقه ای است.” البته شـاید کاربرانی 
کـه از عینـک هـای هوشـمند نظیـر Oculus Rift اسـتفاده کـرده انـد تجربه 
 BenQ اسـتفاده از آنهـا را نزدیـک تـر بـه واقعیت بدانند. گفته شـده اسـت کـه

XR3501 در سـه ماهـه دوم سـال ٢01٥ وارد بـازار خواهـد شـد. 

عصای بینا
اسـتفاده از قابلیت تشـخیص 
چهـره بـرای نابینایان دسـتاورد 
آیـد.  مـی  حسـاب  بـه  نوینـی 
دانشـجویان  از  تعـدادی  اخیـرا 
در  سـیتی  بیرمنـگام  دانشـگاه 
حـال طراحی محصـول جدیدی 
 Dubbed XploR نـام  بـه 
هسـتند که بـه وسـیله مجموعه 
نـرم  و  افزارهـا  سـخت  از  ای 

افزارهـا، بـه افـراد بـا معلولیت هـای بینایـی کمـک می کننـد تـا آشـنایان و 
دوسـتان خـود را بشناسـند. بـا کمـک گرفتن از فـن آوری تشـخیص چهره ی 
گوشـی های هوشـمند،  GPS و بلوتـوث، ایـن وسـیله بـه نابینایـان کمـک 
می کنـد تـا چهره هـا را تـا فاصلـه 10 متری شناسـایی کنـد. اگر چهره آشـنا 
باشـد، عصـا لرزشـی ایجـاد کـرده و نابینـا را بـه کمک گوشـی به سـمت فرد 
هدایـت خواهـد کـرد. چهره هـای افراد نیـز قابلیـت ذخیـره در کارت حافظه 
را دارنـد. محصـول مـورد بحـث همـراه خوبی بـرای نابینـان اسـت و می تواند 
چهـره آشـنایان را بـرای معلولین شناسـایی کنـد و آن هـا را از نزدیکی به یک 
فـرد آشـنا، آگاه سـازد. مشـابه چنیـن وسـیله ای تـا به امـروز وجود نداشـته 
اسـت و تیـم طراحـی در حال بهبود ایـن محصول و اضافه کـردن قابلیت های 
جدیـد بـه آن اسـت. این محصـول در آینده ی نزدیـک تکامل میابـد و پس از 

آزمایشـات مکـرر بـه بـازار عرضـه خواهد شـد.

تکنولوژیتکنولوژیتکنولوژیسیستم

توسـعه دهندگان  از  یکـی  نیکسـون  جـری 
 Ignite رده باالی مایکروسـافت در جریان کنفرانس
ایـن کمپانی اعـام کرد مـا در حال حاضر مشـغول 
عرضـه وینـدوز 10 هسـتیم و چـون ایـن سیسـتم 
عامـل آخرین نسـخه ویندوز اسـت، همچنـان روی 
وینـدوز 10 کار می کنیـم. خیلی هـا تصـور می کنند 
دیگـر نسـخه ی بعـدی از سیسـتم عامل وینـدوز در 

کار نخواهـد بود!
نیکسـون دربـاره انتشـار وینـدوز 8.1 در سـال 
گذشـته توضیحاتی داده اسـت، ولی به نظر می رسد 
در پشـت ماجـرا آنهـا در حـال توسـعه وینـدوز 10 
بوده انـد. حـاال کارمنـدان مایکروسـافت می توانند با 
آزادی بیشـتری درباره بروزرسانی های بعدی ویندوز 
10 سـخن بگوینـد، چون هیـچ بروزرسـانی مبهم و 
اسـرارآمیزی در آینـده وجـود نخواهـد داشـت. همه 
چیـز بـه وینـدوز 10 ختم می شـود. در حالـی که از 
گوشـه و کنار شـنیده می شود مایکروسـافت ویندوز 
10 را آخـر راه می داند و خبری از نسـخه های بعدی 
نخواهـد بـود، ولـی واقعیت کمـی پیچیده تـر از این 
حرف هـا اسـت. بـه نظـر می رسـد در آینـده ویندوز 

تنهـا یک سـرویس خواهـد بود.
مایکروسـافت پیش تـر هـم دربـاره ارائـه ویندوز 
بـه عنـوان یـک سـرویس صحبـت کـرده بـود ولی 
ردموندی هـا بـه صـورت دقیـق از آینـده متصـور 
دربـاره نسـخه های بعدی وینـدوز چیـزی نگفته  اند. 
شـاید دلیـل ایـن کار ایـن اسـت کـه در واقـع هیچ 
آینـده مهمـی بـرای نسـخه های وینـدوز در آینـده 
محتمـل وجـود نـدارد. مایکروسـافت مسـیر پیـش 
رو و خواسـته هایش را بـه مهندسـان ایـن شـرکت 
منتقـل کـرده و نتیجـه آن ویندوز 10 شـده اسـت. 
بـه جـای انتشـار های بـزرگ، آنهـا سـعی دارنـد بـا 
بهبودهـا و بروزرسـانی های تدریجـی پیـش برونـد. 
بخشـی از ایـن موضـوع بـا تقسـیم اجزای سیسـتم 
عامل مانند منوی اسـتارت و اپلیکیشـن های دخلی 
بـه بخش های جداگانه قابل دسترسـی اسـت که به 
صورت مسـتقل از کل هسته سیسـتم عامل ویندوز 
بروزرسـانی می شـوند. ایـن روش می توانـد خیلـی 
مهـم و مفید باشـد ولـی چیزی که مایکروسـافت به 
شـکل فعـال بـرای وینـدوز 10 روی آن کار می کند 
اطمینان از گسـتردگی این سیستم عامل روی انواع 

دسـتگاه ها اسـت.
می توانیـم  آتـی  ماه هـای  طـی  کـه  حالـی  در 
مـا حصـل کار را ببینیـم، مایکروسـافت تعـدادی از 
اپلیکیشـن ها و سـرویس های وینـدوز 10 را منتشـر 
کرده اسـت. این شـرکت  در حال تسـت نسخه های 
بیلـد وینـدوز 10 اسـت و امیـد دارد تا مشـترکین و 
اپلیکیشـن هایی چـون Xbox و Mail بـه صـورت 
ماهیانـه و بـه تدریـج ایـن بروزرسـانی ها را دریافـت 
کننـد. حتـی بسـته آفیس وینـدوز 10 نیـز به جای 
اینکـه هـر چنـد سـال یـک نسـخه اصلـی داشـته 
باشـد، مانند نسـخه موبایل بروزرسـانی ها را به مرور 

دریافـت می کنـد.
 Ignite توضیحـات مایکروسـافت در کنفرانـس
بیـش از پیش نشـان می دهـد وینـدوز 10 در آینده 
بـه یـک سـرویس تبدیـل می شـود کـه نوآوری ها و 
برزورسـانی ها را در ادامـه دریافـت می کنـد تا بتواند 
بـه صـورت مـداوم بـرای مشـتریان خانگـی و اداری 

امکانات با ارزشـی داشـته باشـد.
همچنیـن  بـه  مایکروسـافت  سـخنگوی 

گفتـه اسـت:

مـا در حال حاضـر نمی خواهیم دربـاره برندینگ 
در آینـده صحبـت کنیـم ولـی مشـتریان می توانند 
مطمئـن باشـند کـه وینـدوز 10 همیشـه بـه روز 
خواهـد بـود و از کامپیوترهای شـخصی و سـرفیس 
هـاب گرفتـه تـا گوشـی های موبایـل، هولولنـز و 
ایکس باکـس می توانید وینـدوز 10 را ببینیـد. ما به 
دنبـال نوآوری هـای وینـدوز در آینـده دور هسـتیم.

بـا انتشـار وینـدوز 10 بایـد بیشـتر دربـاره ایـن 
موضـوع فکـر کنیم که دیگـر با یک سـرویس روبرو 
خواهیـم بـود و خبـری از انتشـار یـک نسـخه مهم 
دیگر یا بروزسـانی های هر چند سـال یکبار نیسـت. 
ایـن روش بیشـتر شـبیه مرورگر کروم گوگل اسـت 

کـه بـه صـورت تدریجی بـا شـماره مدل هایـی بروز 
می شـود کـه کسـی اهمیـت نمی دهـد و دیـدگاه 
مایکروسـافت در نتیجه خروجی مشابه این سیستم 
خواهـد بـود. به همیـن دلیل ایـن روش ایـده اصلی 
وینـدوز به عنوان یک سـرویس اسـت و شـاید برای 
همیـن مایکروسـافت وینـدوز 10 را آخرین نسـخه 
وینـدوز می دانـد. البتـه مایکروسـافت می توانـد در 
آینـده بـه فکـر وینـدوز 11 یـا 1٢ باشـد، ولـی اگر 
مـردم سیسـتم خـود را بـه وینـدوز 10 ارتقـا دهند 
و بروزرسـانی های تدریجـی را دریافـت کننـد، دیگر 
تنهـا بـه وینـدوز توجـه می شـود و کمتـر کسـی به 

فکر شـماره نسـخه آن خواهـد بود.

  ویندوز 10 آخرین نسخه است

ایران و جایگاه ۱۴۷ از ۲۰۰ کشور دنیا 
از نظر سرعت اینترنت 

سرعت دانلود در ایران پایین تر از متوسط جهانی
به طـور  پهن بانـد  دانلـود  سـرعت  آمـار  ایـن  طبـق 
متوسـط در جهـان ٢3 مگابیـت بـر ثانیه و سـرعت آپلود 
پهن بانـد نیز به طور متوسـط 10.7 مگابیت بر ثانیه اسـت 
و براسـاس ایـن آمار کاربـران پهن باند بـه ازای دریافت هر 
مگابیـت بـر ثانیـه، مبلـغ ٥.٢٤ دالر پرداخـت می کننـد. 
همچنیـن متوسـط سـرعت دانلـود اینترنـت موبایـل در 
جهـان 1٢.٢ مگابیـت بـر ثانیـه و متوسـط سـرعت آپلود 

اینترنـت موبایـل پنـج مگابیـت بر ثانیه اسـت.
کاربـران  دانلـود  متوسـط  سـرعت  »نت ایندکـس« 
خانگـی اینترنـت در ایـران را ٥.6 مگابیـت بـر ثانیه اعام 
کـرده اسـت کـه این آمـار براسـاس اطاعـات دریافتی از 
یـک  میلیـون  و ٥٢9هـزار و ٤٥7  آی پـی یکـت به دسـت 
آمـده کـه از ٢3 مـارس ٢01٥ تـا ٢1 آوریـل ٢01٥ بـا 
اسـتفاده از سـایت »اوکا اسـپید تست« سـرعت اینترنت 
خـود را چـک کرده اند. طبق همین آمار متوسـط سـرعت 
آپلـود در ایـران 3.٥ مگابیـت بـر ثانیـه و متوسـط قیمت 
اینترنـت در ایـران ٥.9٥ دالر بـه ازای هـر مگابیت بر ثانیه 
اسـت؛ درهمیـن حـال متوسـط سـرعت دانلـود اینترنت 
موبایـل در ایـران چهـار مگابیـت بـر ثانیـه و همچنیـن 
سـرعت آپلـود اینترنـت موبایـل در ایـران 1.٤ مگابیت بر 
ثانیـه اسـت کـه این آمـار نیـز از اطاعات هشـت میلیون 
 و938هـزار و 68  آی پـی واحد از ٢3 مـارس ٢01٥ تا ٢1 

آوریـل ٢01٥ دریافت شـده اسـت.
رتبه ۱۴۷ ایران در سرعت دانلود باندپهن؛ 

پایین تر از عراق و بوتان
ایـران در رتبه بندی سـرعت دانلود پهن بانـد در جهان، 
در رتبـه 1٤7 از میـان ٢00 کشـور قـرار دارد؛ طبـق آمار 
به دسـت آمده، ایـران در ایـن رتبه بندی پایین تـر از عراق، 
بوتـان، مراکـش، جزایـر ویرجینیـا و باالتر از سـاحل عاج، 

نیجریـه، کاسـتاریکا و لیبی قرار گرفته اسـت.
سـرعت  متوسـط  بـا  سـنگاپور  رتبه بنـدی  ایـن  در 
دانلـود 119.٢3 مگابیـت بـر ثانیـه بـا اختـاف در رتبـه 
اول قرار گرفته اسـت. کشـور بسـیار کوچک »سـن پیر او 
می کلـون« )کـه کمتـر از هفت هـزار نفر جمعیـت دارد!( 
در رتبـه دوم و هنگ کنـگ، ژاپـن، رومانـی و کره جنوبـی 

در رتبه هـای بعـدی قـرار دارنـد. در انتهـای جـدول نیـز 
گینه اسـتوایی با متوسـط سـرعت اینترنت 1.09 مگابیت 
بـر ثانیـه آخریـن رتبه را در میـان ٢00 کشـور دارد. پس 
 از ایـن کشـور نیـز به ترتیب گامبیـا، کنگو، گینه، سـوریه 

و کوبـا قـرار دارند.
رتبه ۱۲۸ ایران در سرعت آپلود باندپهن؛ پایین تر 

از هندوراس و اکوادور
در رتبه بنـدی سـرعت آپلـود نیـز ایـران در جایـگاه 
1٢8 در میـان ٢00 کشـور قـرار دارد. در ایـن رتبه بندی 
ایـران پایین تـر از جزایـر کیمـن، هندوراس، سـن مارتین 
و اکـوادور و باالتـر از جزایـر فـارو، گینه نـو، اندونـزی و 
جزایـر تورکـس و کایکـوس قـرار دارد.   در رتبه بنـدی 
سـرعت آپلـود هـم سـنگاپور در صـدر اسـت. متوسـط 
سـرعت آپلود در سـنگاپور 98.03 مگابیت بر ثانیه اسـت. 
هنگ کنـگ نیـز با انـدک اختاف از سـنگاپور دوم اسـت 
و سـپس بـا اختاف ژاپـن، کره جنوبی، ماکائـو و لتونی در 
جایگاه هـای بعـدی قـرار دارنـد.  جمهـوری دموکراتیـک 
کنگـو با سـرعت آپلـود 0.٥٥ مگابیت بر ثانیـه در آخرین 
جایـگاه این رتبه بندی قـرار دارد. پـس از جمهوری کنگو 
به ترتیـب ونزوئا، جزایر ماریانای  شـمالی، سـوریه و گینه 

قـرار دارند.
رتبه ۹۸ ایران در دانلود اینترنت موبایل؛ پایین تر 

از بوسنی و فلسطین
در رتبـه بنـدی سـرعت دانلـود اینترنت موبایـل، ایران 
در جایـگاه 98 از میـان 11٤ کشـور جهـان قـرار دارد، 
مصـر، بوسـنی، اندونـزی و فلسـطین در ایـن رده بندی از 
ایـران باالتر و پاکسـتان، هند، الئوس و تونـس پایین تر از 
ایـران قـرار دارند. رتبه نخسـت ایـن رده بنـدی در اختیار 
موبایـل ٥٥.٢6  اینترنـت  دانلـود  بـا سـرعت  نیوزیلنـد، 

مگابیـت بـر ثانیه اسـت.
چیـن، دانمـارک، تایـوان، امارات و فنانـد به ترتیب در 
جایـگاه دوم تا ششـم ایـن رده بندی قرار دارنـد. رتبه آخر 
ایـن رده بنـدی نیـز در اختیـار اوکرایـن، با سـرعت دانلود 
اینترنـت موبایـل 1.٤6 مگابیـت بـر ثانیـه اسـت؛ ویتنام، 
سـودان، الجزایـر، پاراگوئـه و تانزانیـا به ترتیـب باالتـر از 

اوکرایـن در انتهـای جـدول قـرار دارند.

رتبه ۹6 ایران در آپلود اینترنت موبایل؛ پایین تر 
از نیجریه و مراکش

در رتبه بنـدی سـرعت آپلود اینترنـت موبایل در جهان 
نیـز، ایـران در جایـگاه 96 از بیـن 11٤ کشـور جهـان 
قـرار دارد. در ایـن رده بنـدی نیجریـه، مراکش، پاکسـتان 
و ترکیـه باالتـر از ایـران و بوسـنی، اندونـزی، فلسـطین و 
بنـگادش پایین تـر از ایران قرار دارنـد. جایگاه اول در این 
رده بنـدی در اختیـار دانمـارک با سـرعت آپلـود اینترنت 
موبایـل 11.66 مگابیـت بـر ثانیـه اسـت. لوکزامبـورگ، 
تایـوان، امـارات، کویـت و نیوزیلنـد در جایگاه های بعدی 
انتهـای رتبه بنـدی،  ایـن رده بنـدی قـرار گرفته انـد. در 
سـودان با متوسـط سـرعت آپلـود اینترنت موبایـل ٤9.0 
مگابیـت بـر ثانیـه در جایـگاه آخـر قـرار دارد. اوکرایـن، 
ویتنـام، نیکاراگوئـه، میانمـار و پاراگوئه به ترتیـب باالتر از 

سـودان در انتهـای ایـن رده بنـدی قـرار دارند.
رتبه ۴6 ایران در رده بندی قیمت اینترنت؛ پایین 

تر از ایتالیا و اسپانیا
رتبـه بندی »نت ایندکـس« از قیمت اینترنـت به ازای 
دالر بـر مگابیـت بـر ثانیـه و اطاعاتـی کـه کاربـران 6٢ 

کشـور در اختیار این سـایت گذاشـته اند ثبت  شده است؛ 
در ایـن رتبه بنـدی کشـورها بـه ترتیـب اینترنـت ارزان تر 
رتبه بنـدی شـده اند. ایـران در ایـن رتبه بنـدی در جایگاه 
٤6 قـرار داشـته و تنهـا 16 پلـه بـا انتهـای رتبه بنـدی 
فاصلـه دارد؛ ایتالیـا، عربسـتان، اسـپانیا و نیوزیلنـد باالتر 
از ایـران و مکزیـک، فرانسـه، آرژانتیـن و کلمبیـا پایین تر 

از ایـران قـرار دارند.
در ابتـدای رتبه بنـدی بلغارسـتان بـا قیمـت اینترنـت 
0.٤3 دالر بـر مگابیـت بر ثانیـه لقب ارزان تریـن اینترنت 
در دنیا را به خود گرفته اسـت. پس از بلغارسـتان، روسیه، 
اوکرایـن، رومانـی، اسـرائیل و مجارسـتان قـرار دارند.  در 
به عنـوان  آفریقای جنوبـی  رتبه بنـدی  جـدول  انتهـای 
اینترنـت  می شـود.  شـناخته  دنیـا  اینترنـت  گران تریـن 
در آفریقای جنوبـی بـه ازای هـر مگابیـت بر ثانیـه 19.06 
دالر اسـت. در ایـن فهرسـت فیلیپیـن، اندونـزی، مصـر، 
مالـزی و امـارات به ترتیـب باالتر از آفریقـای جنوبی قرار 
گرفته انـد. در ٢7 کشـور ابتدایـی ایـن فهرسـت، قیمـت 
اینترنـت کمتـر از سـه دالر، یعنـی حداقـل نصـف قیمت 

اینترنـت در ایران اسـت. 

وزارت ارتباطات و اطالعات گزارش کرد که در آخرین رتبه بندی جهانی کشورها 
از وضعیت اینترنت، ایران رتبه ی ۱4۷ ایران در میان 200 کشور جهان از نظر 
سرعت دانلود اینترنت پهن باند و جایگاه ۹۸ از میان ۱۱4 کشور جهان از نظر 

سرعت دانلود اینترنت موبایل حکایت دارد. آخرین وضعیت اینترنت در ایران و 
مقایسه سرعت و قیمت این پروتکل ارتباطی با سایر کشورهای جهان که از سوی 
سایت»نت ایندکس« معروف ترین مرجع ارائه آمار از سرعت و قیمت اینترنت در 

جهان منتشر شده توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات اعالم شد.
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66 جامعه
چه می خوانید...

سوژه اصلی صفحه »جامعه« درباره خودروهای لوکس و نابرابری اجتماعی است. در حاشیه خبری درباره منصور علیمرادی می خوانید.

رونمایی

نام دیگرش باد است؛ 
سینیور! 

اسـت؛  بـاد  دیگـرش  »نـام  داسـتان  مجموعـه  
نشـر  توسـط  علیمـرادی  منصـور  نوشـته  سـینیور!« 
می شـود.  عرضـه  تهـران  کتـاب  نمایشـگاه  در  نـون 
قالـب  در  سـینیور!«  اسـت؛  بـاد  دیگـرش  »نـام 
»منظومـه داسـتان ایرانـی« و به عنـوان چهاردهمین 
کتـاب ایـن مجموعـه منتشـر می شـود، مجموعـه 7 
داسـتان پیوسـته اسـت کـه ماننـد مجموعه داسـتان 
اول علیمـرادی »زیبـای هلیـل« فضـای بومـی دارد. 
و  خـاص  زبـان  سـینیور  مجموعـه  اصلـی  ویژگـی 
و  فـرم  حـوزه  در  نویسـنده  ایـن  ذوق آزمایی هـای 
روایـت اسـت کـه از آن کتابی متفاوت سـاخته اسـت. 
علیمـرادی بـا حضـور دادن اوهـام و فضـای رئالیسـم 
جادویـی مسـلط در ایـن کتـاب از طرفـی و تقابـل 
جنـوب بـا آمریـکای جنوبـی در طـرف دیگـر ازیـن 

کتـاب تجربـه خاصـی داشـته اسـت.
منصـور علیمـرادی متولـد 13٥6 اسـت و تاکنـون 
کـرده  منتشـر  رمـان  یـک  و  داسـتان  مجموعـه  دو 
نیـز  مـردم  فرهنـگ  پژوهـش  حـوزه  در  او  اسـت. 
صاحـب تالیف هـای زیـادی سـت از جملـه مجموعـه 
افسـانه های جنـوب بـا نـام »دختـر رودبـاری و مـرد 
بـازرگان »کـه چـاپ سـوم آن توسـط همیـن نشـر 

منتشـر خواهـد شـد. 
در  نیـز  را  جاهـان«  »شـب  رمـان  همچنیـن  او 
انتشـار دارد. روزیکشـنبه  ٢7  نـون در دسـت  نشـر 
اردیبهشـت ماه سـاعت 18  جشـن امضا ایـن کتاب با 
حضور مولف در کتاب فروشـی شـهر فرهنـگ واقع در 

خیابـان هـزار و یکشـب برگـزار می شـود.

خودروهای لوکس
نماد نابرابری فزاینده اجتماعی 

در شهر ها !
 علیجان غضنفری

اتومبیـل  چنـدی پیـش در یـک صبـح زود یـک 
پورشـه زرد رنـگ مـدل باکسـتر جـی تـی اس کـه 
سـرعت آن در ده ثانیه به 1٢0 کیلومتر در سـاعت می 
رسـد در بزرگراه شـریعتی تهران به جـدول و درختان 
کنـار خیابـان برخـورد کـرد و راننـده و سرنشـین آن 
بـا فاصلـه چنـد سـاعت هـر دو از دنیـا رفتنـد . دیری 
نگذشـت که تصاویر الشـه خودرو اسـپرت و پس از آن 
فـاش شـدن هویت هـای دو سرنشـین آن. کـه ظاهرا 
هیـچ نسـبتی باهم نداشـتند توفانی از اظهـار نظرهای 
کاربران رسـانه هـای اجتماعی بـه راه انداخت. آن چه 
کـه بسـیاری را خشـمگین کـرد ایـن بود کـه تصادف 
ایـن پورشـه گـران قیمـت ، سـمبل و نشـانه درهـم 

آمیختگـی فسـاد و نـا برابـری اجتماعـی بود.
در دوره ریاسـت جمهـوری احمـدی نـژاد، تعدادی 
افـراد برگزیـده، اغلـب با ارتباطـات خوب، پـس از آن 
کـه اجـازه یافتنـد نفـت، دالر و طـای ذخیـره کـرده 
دولـت  از سـوی  آن  قیمـت  گـران شـدن  از  بعـد  را 
بفروشـند. ناگهـان بـه دریایـی از ثـروت عظیم دسـت 

یافتنـد. ایـن دالالن بـا خبـر و اغلـب دسـت انـدرکار 
سـه برابر شـدن قیمـت دالر و طا و ... بـا بهره مندی 
از ایـن رانـت هـا وارد معامـات دیگـر نیـز شـدند و 
فعلـی،  دولـت  مقامـات  و  دانـان  اقتصـاد  گفتـه  بـه 
فرهنـگ فسـاد را گسـترش دادنـد و امـروزه کار بـه 
جایـی رسـیده کـه ایـن واسـطه هـا هرچنـد ظاهـر 
الصـاح  خـود را در انظـار عمومـی نشـان داده، ریش 

گذاشـته، پیراهـن یقـه بسـته پوشـیده و تسـبیح می 
اندازنـد، لکـن فرزندانشـان بـرای خرید لبـاس آخرین 

مدهـای معـروف بـه دوبـی می رونـد، بر خـودرو های 
گـران قیمـت سـوار شـده و از مواهب این ثـروت های 

بـادآورده اسـتفاده مـی کننـد.

ایـن ثروتمنـدان جدیـد، از آن جـا کـه نـو کیسـه 
بـه  ندارنـد  هـم  درسـتی  اجتماعـی  اصالـت  و  بـوده 
جـای رعایـت موازیـن و مقـررات جامعه جـور دیگری 
لبـاس می پوشـند، جور دیگـری حرف مـی زنند، نوع 
دیگـری عمـل می کننـد. آن هـا وضعیت ممتـاز خود 
را بـزرگ مـی کنند و از تحقیر دیگـران لذت می برند. 
از همـه دردنـاک تـر ایـن کـه انگار ایـن همـه قوانین 
بازدارنـده، جداسـازی هـا، گشـت ارشـاد و نهادهـای 
امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر و...  در بیـن ایـن 
تیـپ جدیـد اصـًا کاربـردی نداشـته و نـدارد! هرچه 
بخواهنـد مـی کننـد، در پـی هـر چیزی که باشـند به 

دسـت مـی آورند.
متأسـفانه اختـاف و فاصلـه خردکننـده ایـن تضاد 
طبقاتـی دیگـر مختـص تهـران نیسـت. شهرسـتان ها 
هـم ایـن فاصلـه شـدید را  بـا تمـام وجودشـان درک 

مـی کننـد و از فضـای بـه وجـود آمـده مـی رنجند.
در ایـن میـان برخـی رسـانه ها هـم  به ایـن قضایا 
فـان  تهـران  پولدارهـای  بچـه   « زننـد:  مـی  دامـن 
کردنـد، دارنـدگان خودروهـای لوکـس تبریـز هم می 
خواهنـد خـودی نشـان دهند، ماشـین هـای چندصد 

میلیونـی در قلـب کویـر و ... و ...«
وقتـی یـک بچه کارمند شهرسـتانی، سـوار بـر پژو، 
پرایـد یـا پیـکان قراضـه خانوادگـی دنبـال دوندگـی 
هـای زندگـی، چشـمش  بـه معـدود المبورگینی می 
افتـد کـه میلیاردر جـوان بنا بـه فرمایش مقـام معظم 
ثـروت« پشـت  و  بـاده غـرور  از  رهبـری »سرمسـت 
فرمـان آن نشسـته  بـا اندکـی فشـار بـر پـدال گاز و 
برخاسـتن صدایـی گوشـنواز از موتـور ماشـین همـه 
اتومبیـل هـای ریـز و درشـت اطرافش را که بـا دهان 
هایـی باز به او خیره شـده اند، پشـت سـر مـی گذارد 
، معلـوم اسـت که چـه حالی بـه او دسـت خواهد داد. 
دو سـه روز پیـش یـک جـوان سـاده دل شهرسـتانی 
بـا دیـدن عکـس لـه شـده و فـوت سرنشـینان ایـن 
پورشـه نوشـته بود:»خداروشـکر، حـاال کـه در توزیـع 
پـول و ثـروت عدالتـی وجـود نـدارد در مـرگ عدالت 
هسـت، مـن عدالـت خداونـد را کـه در آن ثروتمندان 
امیـدی  کـه  مسـتاصل  مـردم  کنـار  در  پولـداران،  و 
بـه زندگـی ندارنـد بـه یـک انـدازه از مواهـب مـرگ 

بهرمندنـد، دوسـت دارم.«
کـه  کننـد  پیـدا  راهـی  بایـد  و مسـئولین  دولـت 
جلـوی ایـن رانـت خـواری بی حـد و حصـر رواج پول 
هـای کثیـف  قاچـاق و پولشـویی را بگیرنـد و گرنه تا 
وقتـی ایـن تضـاد وجـود دارد ایـن فاصلـه طبقاتی که 
عـادی تریـن آن با سـوار شـدن برخودروهـای لوکس 
آشـکار می شـود ادامه خواهد داشـت. زیرا فـرد وقتی 
ثروتمنـد شـد، دوسـت دارد دیـده شـود و شـاخص 
باشـد. ایـن وضعیـت زمانی که امـکان پیشـرفت برای 
همـه مهیا باشـد، چنـدان تأثیری ندارد؛ امـا در جامعه 
مـا کـه حقـوق معمولـی یـک کارمنـد حداکثـر یـک 
میلیـون و پانصـد هـزار تومان اسـت و مخـارج بیش از 
آن ممکـن اسـت مـا را در چنان سـرازیری بیندازد که 

منجـر به طغیـان هـای اجتماعی شـود.

در  آگهــی  رزرو 

ــازمندیهای  روزانه  نیـ

ــا ــام مـــ پیـــ

تنـــها با 

3 هــزار تومان 

در استــان کرمــان 

3211783532
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78
35

ـا  
مـ

ام 
یـ

ی پ
یها
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زم

نیا

استخـدام

صنـعـت سـاختمان
و نقشه کشی

فروش 
و واگذاری و خدمات

واگذاری 
کارگاه تولید 

بلوک لیکا

09103742788

09135826519

فروش  
چند قطعه زمین ویالیی 

با کاربری مسکونی در 

کوهپایه با موقعیت عالی 

09133439112

0345811891

فروش
 ویال و زمین وآپارتمان 

در مازندران

 30م زیرقیمت

 پول الزم  

09014741788

جعفرزاده

فروشی 
لوازم وخدمات 

مرغداری 
جوجه سرا

 فروش انواع خوراک
 دام وطیور 

کرمان خیابان 
شهاب حدفاصل 

کوچه 55و57
09131402815

گنجویی

فروش 
خودروی 206

 مدل 81
09137567847

ترجمه

ترجمه روان متون

 عمومی و تخصصی

 زبان انگلیسی

 به فارسی

09375952728

معماری داخلی
مهندس خدیش

09137567847

پخش لوله 
واتصاالت
مهندس نادری

آماده همکاری باانبوه 
سازان شهرک الهیه بلوار 
پزشک ابتدای خیابان  

شهید خالداری سمت چپ 
09133990462

ارزان کاپرا 
قطعات یدکی کاپرا 
وینگل وانواع ون با 

نازلترین قیمت
میدان قرنی ،جنب 
مسجد طالبی زاده 
فروشگاه حسینی 
03432222653

091301438761

امـالک
کرمان پخشخرید ، فروش ، رهن و اجاره

پخش کننده
 لوازم آرایشی  بهداشتی 
به تعدادی فروشنده خانم 

نیازمنداست
 مراجعه حضوری 

به همراه داشتن یک قطعه 
عکس جهت تکمیل رزومه 

الزامی است
خیابان شریعتی سراه 

شمال جنوبی
 خیابان چمران نرسیده 

به کوچه 3

شرکت 
فانوس سپهر 

تبرستان
اقدام به جذب نیروی کار 
خانم بصورت نیمه وقت 

نموده 
نمایندگی کرمان 

ورفسنجان 32473337-
0343

فروشی

 یک عدد ژنراتور 

ولوو160kv-n10یک عدد 

   50KV  ژنراتوررومانی

  تازه تعمیروآماده به کار 

091319884474

فروش 
41قصب باغ با تخفیف 
استثنایی حصارکشی  
دوکله دارای آب ،برق 
دواتاق ،استخر ،بیش از 
120درخت میوه وگل 
هفت باغ سمت 
راست 700متر تا 

نبش بلوار 
09309224440

 عکاسی 
عکاســی بــه صــورت تخصصــی در زمینــه عکاســی 
ــط  ــات ، خ ــی از کارخانج ــی ، عکاس ــی و تبلیغات صنعت
تولیــد ، محصــوالت ، رســتوران هــا و هتــل هــا ، گالری 
هــا ، مراســم و همایــش هــا ، ســاختمان و دکوراســیون ، 

ــاك  ــد و پوش ــی و م ــای عمران ــروژه ه پ

09357973092

نیازمندیم
 به یک همکار جهت 
کار در مشاور امالک 
به صورت دو شیفت 

آزادگان امالک کیهان 

09139951003

فروشی
4واحدآپارتمان بربلوار

بصورت یکجا یا معاوضه
32822310

09130433701

تاکسی شبانه 
روزی شفا  
سرویس های تشریفات 

وخدماتی ،درون 
وبرون شهری ،مدرسه 
ادارات،ون،مینی بوس

وی ای پی،یدک کش 
واجاره اتومبیل بدون راننده 

09357995695
 32450005

خاندان 

نقد
ایده برترکارمانیا

اقساط
 لپ تاپ ،کامپیوتر، تبلت،   
 ADSL موبایل نمایندگی

شاتل و

مبین نت 

09133428059

انصاری 

خدمات چاپ و طراحی
کلیه خدمات چاپ و طراحی بروشور، کتابچه، کارت ویزیت، 

تراکت، پوستر و...
بدون واسطه 

09125838494

فروش یامعاوضه 
مجتمع 6 واحدی تجاری 
به صورت یکجا یا تک 
واحدی با شش سند 

جداگانه با متراژ 51متری 
و

 63 متری 6 دانگ ملک 
واقع در شهرک باهنر 

بهارستان

09137571150

فروشی 

یک باب مغازه زیر 

قیمت کارشناسی واقع 

در ازادگان دو نبش

09122308327

فروش 
به علت 
مهاجرت

فروش ملک تجاری 

خیابان شریعتی 3 کله 

1300 متر زیربنا ، نوساز 

قیمت توافقی 

)کارشناسی(

09151402725

فروش ویژه
روغن شترمرغ
رفع و باز کننده چین و 
چروک، رفع لکه و جای 

جوش، ترمیم زخم و جای 
زخم، ترمیم ترک شکم و 
پا، ماسک گیاهی سفت 
کننده و شاداب کننده 

صورت 

09369449827

نیازمندیم
به یک خانم شاگرد خانم 

ماهر و باسابقه کار
جهت کار در سالن آرایش 

عروس نقره ای
ساعات تماس 

10الی 12
16 الی 19:30 

0343-32465525

دعوت به 
همکاری

مدرسان زبان انگلیسی 
آموزشگاه گویا 
شهرك مطهری
09217808082

32119185۰3
۴-

3۲
۱۱

۷۸
35

در دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد، تعدادی افراد 
برگزیده، اغلب با ارتباطات خوب، پس از آن که اجازه 
یافتند نفت، دالر و طالی ذخیره کرده را بعد از گران 
شدن قیمت آن از سوی دولت بفروشند. ناگهان به 

دریایی از ثروت عظیم دست یافتند
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w w w . k e r m a n j o u r n a l i s t s . c o m
اگر مطلب این صفحه را پسندیده اید

شماره              را پیامک کنید 

پیامک : 
50002203034

۷ ویژه۷ چه می خوانید...
صفحه »ویژه« امروز تحت تاثیر توسعه و سرمایه گذاری است. خواندن این صفحه را از دست ندهید.

در نامه سـرمایه گذار معدن رودفرق به معاون استاندار کرمان عنوان شد

یا موانع را برطرف کنید یا جوابگوی خسارت باشید
نامـه زیـر را حبیـب ا... سـلطانی بـه عنـوان مدیرعامـل شـرکت معـادن پـارس رودفـرق خطـاب بـه معاونـت برنامـه ریـزی 

اسـتانداری کرمـان نوشـته شـده اسـت کـه از نظرتـان مـی گـذرد:
معاونت برنامه ریزی اسـتانداری کرمان جناب آقای مهندس فتوت 

بـا سـام همانگونـه کـه اسـتحضار داریـد شـرکت مجتمع تراورتـن پارس معـادن رود فـرق پس از طـی چهار سـال از ورود به 
اسـتان کرمـان و بـا صـرف هزینـه سـنگین ده میلیـاردی و بـه بهـره برداری رسـاندن معدن سـنگ تزئینـی در محـدوده رود فرق 
عنبرآبـاد بـا وجـود طـی مراحـل قانونـی و اسـتعام از کلیـه ارگانهای دولتـی از جمله میـراث فرهنگی اسـتان امـروز از طرف این 
ارگان زیـر مجموعـه دولـت کـه مدیـران آن حتـی حاضـر بـه پذیرفتـن سـهل انـگاری زیـر مجموعـه خـود در پاسـخ به اسـتعام 
سـازمان صنعـت و معـدن جنـوب کرمـان نمـی باشـند و حاضـر بـه مذاکـره و تفاهـم و حـل موضـوع بین میـراث و سـرمایه گذار 
نیسـتند. آیـا در ایـن کشـور و ایـن دولـت که همه مسـئولین دم از حمایت سـرمایه گـذار می زننـد آنقدر ضعف قانـون وجود دارد 
کـه یـک ارگان دولتـی بتوانـد در کلیـه امـور بخـش سـرمایه گذار خصوصـی وارد شـود و مالکیت بخـش خصوصی را مـورد تعدی 
قـرار دهـد لطفـا مسـئولین بفرماینـد تکلیـف چیسـت لـذا از آن مقـام محتـرم خواهشـمند اسـت ضمـن هماهنگی در ایـن زمینه 
ترتیبـی اتخـاذ گـردد خاطـی هر شـخص حقیقـی یا حقوقی باشـد جوابگوی خسـارات چندین سـاله این شـرکت معرفـی گردد تا 

از طریـق قانـون اقـدام الزم در ایـن جهت مبـذول گردد.
با تشکر شرکت پارس معادن 

سواالت عمومی
 اگـر موافقیـد گفـت و گـو را بـا 
ی  دربـاره  شـما  مختصـر  توضیحـات 
سـابقه ی فعالیـت هـای اقتصـادی که 
انجـام داده ایـد شـروع کنیـم. شـما 
تاکنـون چـه سـرمایه گـذاری هایی و 
در چـه حـوزه هایـی انجـام داده اید؟

شـرکت مورد نظر اسـتاندار محترم کرمان 
جغرافیایـی  محـدوده  در  اکنـون  هـم  کـه 
جنـوب اسـتان کرمـان، شهرسـتان جیرفت، 
مشـغول فعالیت در زمینه تولید سـنگ های 
تزیینـی می باشـد، یک شـرکت هولدینگ و 
چنـد منظـوره و مبـدا آن در اصفهـان بوده و 
در زمینـه مـواد معدنی، خاک هـای صنعتی، 
فلـزی و غیرفلـزی و همچنیـن تولید سـنگ 
هـای تزئینـی از اکتشـاف تـا بهره بـرداری و 
صـادرات فعالیـت دارد. ایـن مجموعه شـامل 
دبـی  در  تریدنیـگ  مادیـن  هـای  شـرکت 
زمینـه  در  اصفهـان  در  اسـپادانا  جاویـد  و 
بازرگانـی و صـادرات، متجمـع سـنگ آهن و 
کبالت گلسـتان قمصـر در اسـتان اصفهان و 
سـنگ آهن آذر افشـار در اسـتان آذربایجان 
غربـی در زمینه سـنگ هـای تزئینی در حال 
حاضـر با سـرمایه گـذاری داخلـی و خارجی 
در حـال فعالیـت بـوده و چناانچه موانع سـر 
راه فعالیـت ایـن مجموعـه که بعضا مشـهود 
و قابـل لمـس بخصـوص در اسـتان کرمـان 
مـی باشـد برداشـته شـود ایـن شـرکت بـا 
داشـتن تجهیـزات معدنـی فـرآوری بـه روز 
توانـد  مـی  متخصـص  و  مجـرب  نیـروی  و 
گامهای بلندی در سراسـر کشـور برداشـته و 
بـه عنوان بـازوی کارآمد همگام با پیشـرفت 
کرمـان  اسـتان  در  اقتصـادی  توسـعه  و 
تواناییهـای خـود را به مرحله ظهور برسـاند.
 بـا چـه هدفـی و چـه شـد کـه به 
فکر سـرمایه گـذاری در اسـتان کرمان 

و در ایـن حـوزه افتادید؟
بـا توجـه بـه اسـتعدادهای فراوان اسـتان 
کرمـان در زمینـه پتانسـلیهای معدنـی و بـا 
شـناخت و روابط 30 سـاله مدیران مجموعه 
بـا آهـاد مـردم کرمـان بخصوص شهرسـتان 
جیرفـت ایـن تصمیـم اتخـاذ گردیده اسـت.

 از چـه زمـان رسـما کارتـان را در 
کرمان شـروع کردیـد؟ امضـای تفاهم 
نامـه و مذاکـرات اولیه در چـه تاریخی 
از روابـط  صـورت گرفـت؟ مختصـری 
مذاکـرات و گفـت و گوهایـی کـه برای 
انجـام ایـن سـرمایه گـذاری داشـتید 

. یید بگو
از سـال 1378 اولیـن کار معدنـی را در 
و  کردیـم  شـروع  میـدوک  مـس  مجتمـع 
سـال 1379 در منطقـه چهارگنبد سـیرجان 
پروانه اکتشـاف معـدن منگنـز دریافت کرده 
در  تراورتـن  معـدن سـنگ  در سـال 90  و 
جنـوب جیرفـت را بـه ثبـت رسـانده پـس 
از امـور اکتشـاف در سـال 93 پروانـه بهـره 

بـرداری دریافـت کردیـم.
پـروژه  جزییـات  ی  دربـاره   
توضیحی کامـل بدهید. حجم سـرمایه 
گـذاری، مـکان اجـرای پـروژه، نوع و 
میـزان تولیـد، اشـتغال، برنامـه هـای 

و... آینـده  ای  توسـعه 
پـس از اکتشـاف و بهـره بـردای، به جهت 
فـرآوری  چرخـه  بـه  تولیـد  چرخـه  سـوق 
افـزوده سـنگ در کشـور و  و حفـظ ارزش 
بـه طـور اخـص در اسـتان کرمـان، مدیـران 
مجموعـه ایجـاد یک کارخانه مـدرن فرآوری 
را در دسـتور کار قـرار دادنـد کـه تاکنـون 
مراحـل اخـذ زمیـن و جـواز تاسـیس انجـام 
ارگانهـای  کارشـکنی  بعضـی  اگـر  و  شـده 
دولتی و متاسـفانه شـخصی سـر راه شـرکت 
نبـود، امـروز کارخانه در مرحله تولید سـنگ 
بینـی  پیـش  بـا  پـروژه  ایـن  داشـت.  قـرار 
حدود سـی میلیـارد تومـان سـرمایه گذاری 
و اشـتغال دویسـت نفـر به صورت مسـتقیم 

برنامـه ریـزی شـده اسـت.
 سـرمایه گذار و سـهام داران اصلی 
ایـن پـروژه چـه افـراد حقیقـی و یـا 

هسـتند؟ حقوقی 
سـرمایه گـذاری در ایـن پـروژه از آورده 
از  همگـی  سـهام  صاحبـان  کـه  شـرکت 
اعضـای هیئـت مدیـره شـرکت می باشـد و 
در کنـار آن از تسـهیات دولتـی بانکـی هم 

پیـش بینـی شـده اسـت.
پـروژه  ایـن  خصـوص  در  حتمـا   
امـکان نظـر سـنجی اقتصـادی دقیقی 
را انجـام داده ایـد. نتایـج ایـن امکان 
اسـتان  در  حـوزه........  در  سـنجی 
کرمـان چـه شـرایطی را به دسـت می 
دهد ؟ برگشـت سـرمایه شـما تـا چند 

بود؟ خواهـد  سـال 
در خصـوص شـرایط اسـتراتژیک جنـوب 
کرمـان و نزدیکـی بـه بنـادر کشـور جهـت 
صـادرات کاال کـه از اولویتهـای شـرکت می 
باشـد بررسـی هـای الزم انجـام و یـک دوره 
٥ سـال جهت برگشـت سـرمایه پیـش بینی 

اسـت. گردیده 
 پیشـرفت کار اکنون در چه مرحله 
ای اسـت؟ چـه اقداماتی را انجـام داده 

؟ ید ا
چنانچه موانع ایجاد شـده در راه پیشـرفت 
و بهـره بـرداری پـروژه نبـود امـروز تولیدات 
این شـرکت از مرزهای کشـور گذشـته و نام 
جیرفـت و عنبرآبـاد بعنـوان یکـی از منابـع 
سـنگ تزئینـی ایـران می درخشـید و اکنون 
مدیـران شـرکت در انتظـار مدیـران اسـتانی 
مانـده انـد تـا ببینـد قولهـای داده شـده کی 

جامعـه عمل می پوشـد؟
 بیـش تریـن نگرانی که بـه عنوان 
یـک سـرمایه گـذار در اسـتان کرمان 
داریـد در بخشـی که شـما مشـغول به 

آن هسـتید چیست؟
میـراث  سـازمان  را  نگرانـی  بیشـترین 
فرهنگـی بـا سـهل انـگاری مدیـران منطقـه 
ای بـرای مـا ایجـاد کـرده اند و پـس از چند 
سـال کار مـداوم و دههـا میلیـارد سـرمایه 
راکـد مانـده اکنـون و در زمان بهـره برداری 
بـا مزاحمتهای گوناگون معدن را در شـرایط 
تعطیلـی و شـرکت را دچـار خسـارت فراوان 

اسـت. نموده 
سواالت تخصصی:

از  بـر حمایـت  کرمـان  اسـتاندار   
بخـش خصوصـی تاکیـد فـراوان دارند 
و بارهـا اعـالم کـرده انـد کـه بـرای 
پهـن  قرمـز  فـرش  گـذاران  سـرمایه 

کـرده و مـی کننـد بـه نظـر شـما بـه 
عنـوان یکی از سـرمایه گـذاران چنین 
رویکردی از سـوی اسـتاندار به عنوان 
نماینـده عالـی دولت در اسـتان، چقدر 
جلـوی  بـه  رو  حرکـت  در  توانسـته 
اسـتان در بخـش سـرمایه گـذاری اثر 

باشـد؟ گذار 
مـی  شـاه  مثـال  اسـتاندار  قرمـز  فـرش 
بخشـد و وزیـر نمـی بخشـد را تداعـی مـی 
کنـد. مـا دورادور شـاهد فعالیـت اسـتاندار 
محتـرم و معاونیـن محتـرم ایشـان در جذب 
سـرمایه گذار هسـتیم، لیکن جهت رسـیدن 
همیـاری  و  همـکاری  مطلـوب  نتیجـه  بـه 
مدیـران زیـر مجموعـه و حتی مـردم محلی 
اسـتاندار  اسـت  الزم  راسـتا  ایـن  در  نیـز 
محتـرم مشـکات را از زبـان خـود سـرمایه 

گـذاران شـنیده و بررسـی نماینـد.
 هـر فعالیـت اقتصـادی و هـر نوع 
محیـط  ارزیابـی  در  گـذاری  سـرمایه 
بیرونـی تهدیدهـا و فرصـت هایـی بـا 
خـود بـه همـراه دارد. در حـوزه هـای 
و  تهدیدهـا  تریـن  مهـم  شـما  کاری 

فرصـت هـا را برمـی شـمارید؟
در اسـتان کرمان موضوع فرهنگ سـرمایه 
گـذاری بخصوص در شهرسـتانهای کوچک و 
روسـتاها نیازمنـد یـک تاش فراگیـر و فوق 
اضطـراری مـی باشـد کـه ایـن موضـوع باید 
از مرکـز تـا دورتریـن نقـاط اسـتان توسـط 
جمعـه،  امامـان  بخشـداران،  فرمانـداران، 
شـواراهای شـهر، روسـتا و دهیار در دسـتور 
کار آموزشـی قـرار گیـرد و مطمئنـا شـاهد 
تاثیـر زیـادی خواهـد بـود بایـد بدانیـم کـه 
ارکان نظـام سـرمایه گـذاری بـدون فرهنگ 

سـازی پایـدار نخواهد شـد.
و  قابلیـت  درونـی،  ارزیابـی  در   

اسـت؟ کـدام  شـما  تنگناهـای 
مناسـب  معدنـی  تجهیـزات  مـا  قابلیـت 
قـدرت  کًا  و  مجـرب  نیروهـای  داشـتن  و 
اجرایـی مناسـب مـی باشـد و در کنـار آن 
تنگناهـای مـادی از قبیل نقدینگی بواسـطه 

وضعیـت بـد بـازار نیـز وجـود دارد.
 دشـوارترین مرحلـه بـرای انجـام 
سـرمایه گـذاری کـه شـما در پـی آن 
هسـتید را در کـدام بخـش مشـاهده 

اید؟ کـرده 
سـرمایه  پذیـرش  فرهنـگ  وجـود  عـدم 

گـذار و تنـگ نظـری هـای محلـی
از ایـن مرحلـه بـه عنـوان   چـرا 
دشـوارترین بخـش کار یاد مـی کنید؟

فرهنـگ خوب مـی تواند تشـخیص خوب 

باشـد و تـا زمانیکـه تشـخیص خوب نباشـد 
رشـد وتوسـعه دچـار چالـش خواهـد شـد. 
نمونـه آن مشـکل مـا در منطقـه رودفـرق 
جیرفـت و میـراث فرهنگـی مـی باشـد کـه 
مسـئولین  انـدک  نظـری  تنـگ  متاسـفانه 
مدیـران  و  مـردم  علیرغـم حمایـت  محلـی 
ارشـد شهرسـتان منجـر بـه مسـکوت ماندن 
و  پـروژه هـای معدنـی  بزرگتریـن  از  یکـی 

کارخانـه ای اسـتان شـده اسـت.
 در مجمـوع همکاری دسـتگاه های 
دولتی با شـما بـه عنوان یک سـرمایه 
اسـتان  در  خصوصـی  بخـش  گـذار 

کرمـان چگونـه بوده اسـت؟
به طور میانگین منفی بوده.

 برخـی فعـاالن بخـش خصوصـی 
معتقدند کـه ناهماهنگی های بسـیاری 
بیـن نهادهـای مرتبـط با یـک موضوع 
فعالیـت در اسـتان وجـود دارد و ایـن 
سـرمایه گذاری را مشـکل کرده است.

هماهنگـی  بایـد  و  درسـت  نظریـه  ایـن 
شـود. انجـام  بیشـتری 

 مدیـران و کارشناسـان دولتـی به 
انـدازه ی کافـی پاسـخگو و راهنمـای 
مـی  احسـاس  واقعـا  هسـتند؟  شـما 
کنیـد کـه برایتـان در اسـتان فـرش 

قرمـز پهـن شـده اسـت؟
تعامـل و پاسـخگویی مدیـران رو به بهبود 
بـوده ولـی در عمـل متاسـفانه چیـزی بـه 

اسـت. نرسـیده  اثبات 
 آیـا بـا مفهومـی بـه اسـم پنجره 
واحد سـرمایه گذاری آشـنایی دارید؟ 
از تشـکیل آن در اسـتان برای حمایت 
داریـد؟  اطالعـی  گـذاران  از سـرمایه 
تصـور می کنیـد پنجره واحد توانسـته 
کمک به تسـهیل جریان امور سـرمایه 
گـذاری از طرف ادارات داشـته باشـد؟

و  شـرکت  ایـن  بیـن  ارتبـاط  امـروز  تـا 
پنجـره وجود نداشـته، انشـاهلل درآینـده باب 

همـکاری شـروع خواهـد شـد.
 شـما از سـرمایه گذارانی هسـتید 
امیـد  و  تدبیـر  دولـت  زمـان  در  کـه 
اقـدام بـه انجام سـرمایه گـذاری کرده 
ایـد. مـی خواهـم بدانم به عنـوان یک 
سـرمایه گـذار بخش خصوصـی، فضای 
کسـب و کار در اسـتان کرمـان را در 
مـی  ارزیابـی  یازدهـم چطـور  دولـت 

؟ کنید
در  و  اسـتان  در  کار  و  کسـب  فضـای 
دولـت تدبیـر وامیـد فقط بـه دور از هیاهوی 
ارشـد  بلنـد مسـئولین  نظـر  بـا  و  سیاسـی 

اسـتان مـی توانـد امیـد بخـش باشـد.
مدیریتـی  مـدل  از  شـما  حتمـا   
کـه اسـتاندار کرمـان ارائه کـرده اند 
اطالع داریـد مثلث توسـعه اقتصادی 
را مـی گویـم. در این مـدل نمایندگان 
سـرمایه  کنـار  در  مجلـس  و  دولـت 
قـرار گرفتـه  کارآفرینـان  و  گـذاران 
انـد. ممکن اسـت بـه عنـوان یکی از 
ارکان ایـن مـدل بفرماییـد در عمـل 
مثلث توسـعه اقتصادی چگونه شـکل 
گرفتـه و بـه صراحت بگویید که شـما 
در  کارآفرینـان  و  گـذاران  سـرمایه 
چـه موقعیـت و جایگاهـی در آن قرار 

اید؟ گرفتـه 
مثلـث  همیـن  در  و  داریـم  اطـاع  بلـه 
متاسـفانه همدلـی و همفکـری وجـود ندارد 
و حداقـل شـرکت پـارس معـادن تـا امـروز 

درگیـر همیـن ناهماهنگـی مـی باشـد.
 بـا رویکـردی که اسـتاندار محترم 
کرمـان در پیـش گرفتـه انـد، وضعیت 
مـدل  ایـن  در  دولـت  نماینـدگان 
مشـخص اسـت ایشـان بارها گفته اند 
که فرمانداران شهرسـتان هـای کرمان 
فرمانـداران توسـعه ای هسـتند شـما 
حضور نماینـدگان مجلـس را در مثلث 
توسـعه چطـور ارزیابـی می کنیـد؟ در 
هـر حـال نماینـدگان مجلس بـه بحث 
هـای سـرمایه گـذاری نـگاه منطقه ای 
و بخشـی دارنـد و ایـن ممکـن اسـت 
گاهـی  و  راهگشـا  مـوارد  برخـی  در 

دردسرسـاز بشـود.
همـکاری نماینـدگان مجلس خـوب بوده 
و چنانچـه بیـن نماینـده مجلـس و نماینـده 
مـی  اسـتانداران  همـان  کـه  مجریـه  قـوه 
باشـند وجـود داشـته باشـد از ایـن بهتر هم 

شـد. خواهد 
اسـتان  یـک  همـگان  را  کرمـان   
سیاسـی مـی دانند. تـا چه حد سـایه 
مسـیر سـرمایه  بـر سـر  را  سیاسـت 
گذاری احسـاس مـی کنید؟ سیاسـت 
نقـش پیـش برنـده دارد یـا مانـع می 

؟ د شو
محکـم  هـای  پایـه  بـدون  سیاسـت 
اقتصـادی راه بـه جایـی نخواهـد بـرد مـی 
چالشـهای  و  خـا  جهانـی  بعـد  در  توانیـد 
ببینیـد.  را  ناپایـدار  اقتصادهـای  از  ناشـی 
 از پیشـرفت پروژه ی خود رضایت 
کافـی داریـد؟ تاخیـر در برنامـه زمان 
بندی تـا چه حد بـوده؟ فضای اسـتان 
میـل بـه انجـام سـرمایه گـذاری های 

بیـش تـر را در مجموعه ی شـما ایجاد 
کرده اسـت؟ لطفـا توضیـح بفرمایید.

خیـر، اگر همانطـور که قبـا توضیح داده 
شـد شـهر من خانه من برای همه مسـئولین 
یکسـان دیده شـود پیشرفت توسـط سرمایه 
گـذاری بخـش خصوصی کارسـاز خواهد بود 
امـا وقتـی مدیـران مجموعـه مـا شـخصا از 
زبـان یـک مسـئول نظامـی حراسـتی دیـده 
نمـی گـذارم  و شـنیدند کـه گفـت: »مـن 
در  و  بیایـد  اصفهانـی  گـذار  سـرمایه  یـک 
جیرفـت سـرمایه گـذاری کنـد! من شـما را 
از ایـن اسـتان بیـرون مـی کنـم؟؟؟« چگونه 
توقـع ایجـاد انگیزه بـرای سـرمایه گذاریهای 

بیشـتر مـی توان داشـت.
و  گـذاران  سـرمایه  از  بسـیاری   
کارآفرینـان از عملکـرد شـبکه بانکی 
بخـش  از  حمایـت  زمینـه  در  اسـتان 
خصوصـی اظهـار نارضایتی مـی کنند. 
ارزیابـی شـما در ایـن بـاره چیسـت؟

عملکـرد سیسـتم بانکی یکـی از عاملهای 
بزرگ عدم رشـد تولید و سـرمایه گذاری در 

کشـور می باشد.
موجـب  کـه  عامـل  تریـن  مهـم   
تاخیـر در انجـام تفاهـم نامه سـرمایه 
گـذاری منعقـد شـده فـی مابین شـما 
و اسـتانداری کـرده شـده اسـت را چه 

دانید؟ مـی 
فقط ناهماهنگی ارگانهای دولتی

 اگـر قرار باشـد برای بهبـود فضای 
کسـب و کار در اسـتان پیشـنهادی را 

ارائه دهید. آن پیشـنهاد چیسـت؟
فقـط و فقـط فرهنـگ سـازی در خصوص 
در  باالخـص  گـذار  سـرمایه  پذیـرش 

محـروم. و  کوچـک  شهرسـتانهای 
 بـه نظـر شـما بخـش خصوصی در 
اسـتان کرمـان اکنـون بـرای توسـعه 
ی سـرمایه گـذاری هـای خـود بـا چه 
آیـا  روسـت؟  بـه  رو  بزرگـی  موانـع 
اعتمـاد و اطمینـان کامـل به سیاسـت 
هـای دولـت در اسـتان ایجـاد شـده 
اسـت؟ در ایـن خصـوص فـارغ از نوع 
مـی  دنبـال  خودتـان  کـه  فعالیتـی 
کنیـد لطفـا بـه طـور مشـروح توضیح 
بفرماییـد تـا تصویـری کلی از اسـتان 

ترسـیم شـود.
شـرکت،  ایـن  نظـر  بـه  کرمـان  اسـتان 
کشـاورزی  و  گـذاری  سـرمایه  زمینـه  در 
بخصـوص در جنـوب کرمان بسـیار مسـتعد 
پذیـرش  فرهنـگ  متاسـفانه  و  باشـد  مـی 
سـرمایه گـذار مانـع اصلـی شـکوفایی ایـن 

باشـد. مـی  اسـتعداد 
 آینـده اسـتان کرمـان بـه توجـه 
براسـاس  کـه  ای  توسـعه  رویکـرد 
نگـرش مبتکرانـه آقـای رزم حسـینی 
در پیـش گرفتـه شـده اسـت را چطور 

مـی بینیـد؟
هر نگـرش در مسـیر توسـعه اقتصادی به 
دور از جنجـال سیاسـی و تنـگ نظری موفق 
اسـت و چنانچه سیاسـت اسـتاندار محترم از 
نظارتهـای مسـتمر بهـره گیـرد حتمـا موفق 

خواهـد بود.
 چـه فرصت هـای سـرمایه گذاری 
بزرگـی را در اسـتان مـی شناسـید که 
نادیـده گرفته شـده و ضروری اسـت تا 

بشـود؟ توجه  آن  به 
اسـتان کرمان دارای پتانسیل های معدنی 
و کشـاورزی بخصوص در جنـوب کرمان می 
باشـد و چنانچه به این پتانسـیل توجه شـود 
مـی تواند همچون اسـتان اصفهان از اسـتان 

هـای نفت خیز کشـور پیشـی بگیرد.
 اگر صحبـت خاص دیگـری دارید، 

بفرمایید.
از اتـاق فکر شـما اطاعی نـدارم. امیدوارم 
از تجربـه نخبـگان و کارآزمـوده هـای واقعی 
تـا در فرآینـد توسـعه  ببریـد  بهـره خوبـی 

اسـتان بهبـود حاصل شـود.

اسـتانداری کرمـان در راسـتای طـرح مثلـث توسـعه اقتصـادی، سـواالتی را به صـورت مکتـوب در اختیار 
سـرمایه گـذاران مـی گـذارد و سـرمایه گذاران در اسـرع وقت نسـبت به پاسـخ به این سـواالت به صورت 
مکتـوب اقـدام مـی کننـد. یـک سـری از ایـن سـواالت در اختیـار روزنامـه »پیـام ما« گذاشـته شـده اسـت. 
گفتنـی سـت متـن زیـر سـواالت اسـتانداری کرمـان از شـرکت پـارس معـادن رودفـرق و جـواب هـای ایـن 

شـرکت بـه مدیرعاملـی حبیـب ا... سـلطانی مـی باشـد کـه از نظرتان مـی گذرد:

فرش قرمز استاندار
مثال شاه می بخشد
و وزیر نمی بخشد را تداعی می کند
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خبر خوان کرمانخبر خوان ایران
عکس از مهران مافی بردبار

 باهنـر نایـب رئیـس مجلـس ضمـن اشـاره بـه موضـوع پول هـای 
کثیـف، گفـت: قانون راهکارهـای الزم را برای برخـورد با بهره گیری 
از اینگونـه پـول هـای نامشـروع پیـش بینـی کـرده اسـت، امـا باید 
بـرای جلوگیـری از ورود اینگونـه پول ها حتی به صـورت محدود در 

انتخابـات، حاکمیـت راهـکاری را در نظـر بگیرد.
 حسـین انتظامی معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشـاد اسـامی 
از برخـی بـی اخاقـی هـای حرفـه ای در خبرنـگاری ابـراز ناراحتی 
کـرد و گفـت: ایـن مـوارد جامعـه خبرنـگاری و رسـانه ای را تهدیـد 

مـی کند.
 نـوش آبـادی سـخن گوی وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـامی گفت: 
مداخلـه مسـتقیم نهادهایی غیر از وزارت ارشـاد در نمایشـگاه کتاب 
را مناسـب نمی دانیـم و هیـچ نهـادی حـق جمـع آوری کتاب هـا را 

ندارد.
 رییـس دانشـگاه امیرکبیـر در مـورد ممنوعیـت ورود احمدی نژاد 
رئیـس جمهـور سـابق به دانشـگاه صنعتی امیـر کبیر گفـت: به نظر 
مـن منعـی بـرای ورود افـراد بـه دانشـگاه نیسـت و تنهـا در صورتی 

ورود آنهـا بـه دانشـگاه ممنوع اسـت که محکومیت داشـته باشـند.
بـا شـایعاتی مبنـی بـر احتمـال  ارتبـاط   اسـتاندار اصفهـان در 
برکنـاری خـود از اسـتانداری اصفهـان گفـت: مـن تـا بـه حـال این 
مطلـب را نشـنیده ام و یکـی دوباری که با وزیـر در این مورد صحبت 
داشـتم وی بـه شـوخی بـه من گفت کـه با هـم آمدیم و بـا یکدیگر 

نیـز می رویـم.
 عضـو ارشـد تیـم مذاکره کننده هسـته ای گفـت: امیدواریم زودتر 
از دهـم تیـر مـاه بتوانیـم جمـع بنـدی نهایی داشـته باشـیم. سـید 
عبـاس عراقچـی، عضو ارشـد تیـم مذاکره کننـده هسـته ای در بدو 
ورود بـه ویـن بـرای دور جدیـد مذاکره بـا 1+٥ گفت: ایـن مذاکرات 

پیشـتر در ویـن و نیویـورک برگزار شـده بود.
 آیـت ا... نـوری همدانـی یکـی از مراجـع تقلیـد بـا بیـان اینکـه 
عربسـتان سـعودی حکومتـی قبیلـه ای و بـدون توجـه بـه خواسـت 
 مـردم دارد، گفـت: سـردمداران ایـن رژیم بدانند که اعدام شـیخ نمر 

تبعـات فراوانـی بـرای آنهـا خواهد  داشـت. 
 سـازمان هدفمندسـازی یارانه هـا اعام کرد یارانـه ٤٥٥00 تومانی 
اردیبهشـت ماه، سـاعت ٢٤ روز پنج شـنبه ٢٤ اردیبهشـت واریـز و 

قابل برداشـت می شـود.
 رئیـس مجلـس در پاسـخ به سـخنگوی دولـت اعام کـرد مطلبی 
از سـوی رهبـر انقاب دربـاره نظر مثبت ایشـان با ادغام شـورایعالی 
فنـاوری اطاعـات در شـورایعالی فضـای مجـازی به مجلـس منتقل 

نشـده است.
 رئیـس سـازمان نظام پزشـکی گفت: بیمه هـای پایه ما باید سـهم 
بیشـتری در ارائـه ایـن خدمات بـه مردم داشـته باشـند به خصوص 
در زمینـه دندانپزشـکی زیرا هـم اکنون 90 تـا 96 درصد هزینه های 

دندانپزشـکی را مـردم تامین می کنند.
 جانشـین اداره کل منابع انسـانی سـتاد کل نیروهای مسـلح گفت: 
سـربازان غایبـی کـه خـود را تـا پایان شـهریور امسـال معرفی کنند 

بـه ازای هـر فرزند سـه ماه کسـر خدمت خواهنـد گرفت.

عکس نوشت :

چه دیر آمدی حاال صد هزار ساله من....من 

این نیستم که بوده ام،

اوکه من بود آن همه سال،رفته زیر سایه آن 

بید بی نشان مرده است!ف

 معاون سیاسـی، امنیتی و اجتماعی اسـتاندار کرمـان با تاکید بر اینکه 
حضـور کرمانـی هـا در عملیـات بیت المقـدس پررنـگ بود گفـت: باید 
بازدهـی عملیات بیـت المقدس به جامعه معرفی شـود زیرا این عملیات 

اقتدار ایران را نشـان داد.
 دادسـتان عمومـی و انقـاب کرمان گفـت: اعضای باندی کـه در قالب 
معامـات خـودرو و دایـر کردن نمایشـگاه اتومبیـل اقدام بـه دریافت ربا 

مـی کردنـد، دسـتگیر و روانه زندان شـدند.
 پورابراهیمـی نماینـده مردم کرمان و راور در مجلس شـورای اسـامی 
گفـت: هنرمندان کرمانی روحیه مطالبه گـری را در قالب کارهای هنری 

در مـردم احیا کنند.
 کتـاب آن بیسـت و سـه نفـر در ردیـف پرفـروش تریـن کتـاب هـای 
بیسـت و هشـتمین نمایشـگاه بیـن المللـی کتـاب تهـران قـرار گرفت.

 طـی حکمـی از سـوی »سـید رضـا صالحی امیـری«، رییس سـازمان 
اسـناد و کتابخانـه ملی کشـور، حجت االسـام »محمـد محمودآبادی« 
بـه عنوان سرپرسـت سـازمان اسـناد و کتابخانه ملی منطقه جنوبشـرق 
کشـور در اسـتان کرمـان منصـوب و از اقدامـات »فـرخ شـعبان زاده« 

قدردانی شـد.
 »میکاییـل بـارون فـون اونگـرن« سـفیر آلمـان در ایـران بـه منظـور 
ارتقـای سـطح روابـط دوجانبـه »کرمـان - آلمـان« خردادماه بـه کرمان 

سـفر خواهـد کرد.
 فرامـرز رسـتگاری مدیـر زراعـت سـازمان جهـاد کشـاورزی جنـوب 
کرمـان بـا اشـاره بـه اجـرای طرحهای آبیـاری مکانیـزه به خصـوص در 
مـزارع گنـدم جنـوب کرمان اظهارداشـت: میـزان قابل توجهـی از گندم 
اسـتان کرمان در جنوب کرمان تولید می شـود و باید به سـمت آبیاری 

مکانیـزه در ایـن مزارع حرکـت کنیم.
 رئیـس بنیـاد نخبگان اسـتان کرمـان گفت: سـرآمدان اسـتان کرمان 
از طریـق رسـانه ملـی به اقشـار مختلـف جامعه بـه ویژه جوانـان معرفی 

شوند.
 مدیـرکل تعاون روسـتایی اسـتان کرمان گفت: خریـد تضمینی گندم 

همزمـان با برداشـت در شهرسـتان ریگان انجام می شـود.
 مدیـرکل کمیتـه امـداد امام خمینی اسـتان کرمان گفت: هسـته های 
مردمـی سـتاد دیـه در اسـتان کرمـان در راسـتای خدمت رسـانی بـه 

مددجویان تشـکیل شـود.
 معاون توسـعه مدیریت و پشـتیبانی اداره کل آموزش و پرورش اسـتان 
کرمـان گفـت: 30 اردیبهشـت مـاه جاری آخریـن مهلت ثبت نام سـرباز 

معلـم در سـایت اداره کل آموزش و پرورش اسـتان کرمان اسـت.
 رئیـس مجمـع عمومـی سـازمان نظـام پزشـکی کشـور گفـت:در کل 
کشـور انگلستان به اندازه اسـتان کرمان دستگاه پزشـکی ام.آر.آی وجود 

ندارد.
 مدیـرکل زندان های اسـتان کرمـان گفت: مددجویـان جرائم غیرعمد 
را در زنـدان کرمـان جـدا و ایـن افـراد را در بازداشـتگاه موقـت کرمـان 

داده ایم. اسـکان 

آخر

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای اداره کل گمرکات استان کرمان
)نوبت دوم(

اداره کل گمـرکات اسـتان کرمـان در نظـر دارد اجـرای پـروژه ذیـل را از طریـق مناقصـه عمومـی یک مرحلـه ای به پیمانکار واجد شـرایط 
واگـذار نمایـد از کلیـه شـرکت هـای دارای صاحیت دعوت می شـود جهت دریافت اسـناد مناقصه بـه امور مالی گمرک کرمان و یا سـایت 

عمومـی مناقصات کشـور بـه آدرس iets.mporg.ir مراجعه نمایند.

مبلغ برآورد ) ریال ( براساس عنوان پروژهردیف
فهرست بهاء ابنیه سال 9٤

مبلغ تضمین )ریال( شرکت
در مناقصه

٢/٥٤0/٤08/٥8330/000/000تکمیل و تجهیز سوله اداره کل گمرکات استان کرمان1

محـل و مهلـت دریافت اسـناد: اداره کل گمرکات اسـتان کرمـان واحـد امورمالی از تاریخ نشـر نوبـت دوم آگهی به مـدت 3 روز کاری 
9٤/٢/٢8 الی 

محل و مهلت تحویل پاکات: اداره کل گمرکات استان کرمان حراست ساعت 9 صبح روز شنبه مورخ 3/9/9٤
محل و تاریخ بازگشایی پاکات: اداره کل گمرکات استان کرمان ساعت 1٢ روز شنبه مورخ 3/9/9٤

اداره کل گمرکات استان کرمان م الف 90
اصالحیه

در شماره 377 سمت آقای جزینی زاده رییس شورای شهرستان بم 
صحیح می باشد که به اشتباه عضو شورای اسالمی شهر بم درج شده 

بود که بدین وسیله اصالح می گردد.


