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سکه بهار آزادي
سکه امامي

سکه نيم

9,175,000
9,175,000
 4,660,000

سکه ربع
سکه گرمي

گرم طالي 18

2,580,000
1,770,000

937,250

دالر
يورو
پوند

33,080
37,350
50,844

پژو 206 تيپ 5
پژو 405 دوگانه

پژو پارس دوگانه

36,200,000
30,900,000
36,000,000

 L90 تندر
سايپا 111

مگان 2000 

37,500,000
19,300,000

117,000,000

پرادو 2 در
سورنتو

سراتو کوپ 

2,700,000,000
2,040,000,000

134,000,000

فرداامروز

گزارش »پیام ما« از شایعه مرغ های آلوده

دروغ
مرغ جیوه ای

دکتر خالقی نیا در گفت و گو با »پیام ما«:

هپاتیت B و C تنها از 
طریق آزمایش تخصصی 

قابل تشخیص  است 
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مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان: 

کیفیت، گمشده 
مطبوعات استان است

رییس هیأت فوتبال کرمان :

مدارس بدون مجوز 
تعطیل می شوند
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آگهي مناقصه عمومي )نوبت دوم(
    اداره كل راه وشهرســازي اســتان كرمــان در نظــر دارداجــراي پــروژه ذيــل را ازطريــق مناقصــه عمومــي بــه پيمانــكار واجــد 
ــه اداره  ــت اســناد  مناقصــه ب ــي شــود جهــت درياف ــوت م ــه شــركت هاي داراي صالحيــت دع ــد . از كلي ــذار نماي شــرايط واگ

پيمــان و رســيدگي و يــا ســايت عمومــي مناقصــات كشــور بــه آدرس iets.mporg.ir مراجعــه نماييــد.
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)تجديد(

محــل و مهلــت دريافــت اســناد: خيابــان آيــت ا...صدوقــي اداره كل راه و شهرســازي اســتان كرمــان -اداره پيمــان و رســيدگي 
از تاريــخ94/03/21 لغايــت 94/03/25

ــان آيــت ا...صدوقــي اداره كل راه و شهرســازي اســتان كرمــان- دبيــر خانــه مديريــت  محــل و مهلــت تحويــل پــاكات: خياب
ــا ســاعت 10 صبــح روز چهارشــنبه مــورخ94/04/03 حراســت حداكثــر ت

محل و تاريخ بازگشايي پاكات: اداره كل راه و شهرسازي استان كـــرمان ساعت 12 روز چهارشنبه مـورخ94/04/03
مدت اعتبار پيشنهادات مالي سه ماه مي باشد.

ضمناً هزينه درج آگهي ها به عهده برنده مناقصه مي باشد.
روابط عمومي اداره كل راه و شهرسازي استان كرمان

گفت وگو با محمد علی علومی نویسنده عطای پهلوان

عطای پهلوان
ابالغ ارزش های کهن ایرانی

آن قـدر شـبيه هـم هسـتند كه آدم مـی ماند كـدام را 
بـه كـدام تشـبيه كنـد. نـه از نظـر قـد و قـواره و چهـره و 
چشـم وابـرو بلكـه از منظر مـرام و افتادگی! عطـا احمدی 
و محمدعلـی علومـی را مـی گويـم. هيـچ كدام شـان اهل 
ژسـت گرفتـن نيسـتند. هيـچ كـدام شـان در بنـد زرق و 
بـرق زندگـی نيسـتند. عطـا احمـدی بـا همـان لباسـی 
كـه روی دوچرخـه اش مـی نشـيند در حضـور رييـس 
جمهـور وقـت حاضر می شـود و »نشـان دولتـی خدمت« 
را دريافـت مـی كنـد.  محمـد علـی علومـی هم بـا همان 
لباسـی كه با دوسـتانی صميمـی اش در جنـگل قائم قدم 
مـی زنـد، مقابل دوربيـن تلويزيون قـرار می گيـرد اين بار 

هـم هـر دو كـه در زندگـی ظاهـراً به مـوازات هـم حركت 
كـرده انـد. يكـی در كار مطالعاتـی و ديگـری در فعاليـت 
هـای عمرانـی بـه هم رسـيدند. آن هـم در پـروژه »عطای 
ديگـری  و  اسـت  نويـس شـده  يكـی حكايـت  پهلـوان« 
بـه قـول ابوسـعيد ابوالخيـر »آن چنـان بـوده كـه از وی 
حكايـت كننـد.« رونمايـی كتـاب »عطای پهلـوان« كه در 
نمايشـگاه كتـاب تهـران برگزار شـد ايـن دو مرد شـبيه و 
مـوازی هـم شـباهت خـود را در يـک ويتريـن بـه نمايش 
گذاشـتند. جالب اسـت در مراسـم رونمايی كتـاب نه عطا 
حضـور داشـت و نه محمدعلی. دوسـتان ديگـری در آيين 
رونمايـی در كنـار هم قرار گرفتند از جمله »سـيد محمود 

دعايـی« كـه علومـی هميشـه از او بـه نيكـی و نجابت ياد 
مـی كنـد. عطـا احمـدی عـالوه بـر ايـن كـه در جوانی به 
ورزش باسـتانی مـی پرداختـه در همـان گـود زورخانه به 
تأسـی از مواليـش علـی )ع( جوانمـردی و فتـوت را نيـز 
پيشـه خـود كرده اسـت. مگـر نه آن اسـت كه بـه فرموده 
آخرين پيغامبر خدا)ص(: نيرومندترين شـما آن اسـت كه 
بـر هـوای نفـس خـود غالـب آيـد.  و عطـا چه نيكـو آيين 
فرزانگـی را فراگرفته اسـت و محمدعلی چـه زيبا در صدد 

بازآفرينـی آيين عطاسـت.
گفـت و گويـی بـا محمدعلی علومی انجام شـده اسـت 

كـه در صفحـه 6  مـی توانيـد آن را بخوانيد.

كـه  زمـان  همـان  از  شـايد 
سـيف الهـی - مهاجـری بـه عنـوان 
وارد  طلبـان  اصـالح  سرليسـت 
انتخابات سـومين دوره شـورای شهر 
شـدند سـودای نمايندگـی مجلـس 
در سـر داشـتند. كـه بـرای تحقـق 
بـه  ماهيـت و حضـور  تغييـر  و  آن 
مجلـس  نمايندگـی  نامـزد  عنـوان 
شـورای اسـالمی بـه سـال هـا زمان 
الهـی  دوگانـه سـيف  داشـت.  نيـاز 
و مهاجـری توانسـت بـا رای خيـره 
كننـده بـه شـورای شـهر ورود كنند 
و از آزمونـی سـخت بـرای سـودای 
اصلی سـربلند بيـرون بيايند. حضور 
سـيف الهـی در كنـار مهاجـری در 
شـورای شـهر كرمـان ديـری نپاييد 
و سـيف الهـی برای پذيرفتن سـمت 
شـهرداری كرمـان همـان طـور كـه 
از قبـل برنامـه ريـزی شـده بـود از 
اسـتعفا  شـهر  شـورای  نمايندگـی 
نقـش  در  كـه  داد  ترجيـح  و  داد 
شـهردار بـه ايفـای نقـش پررنگ تر 
بپـردازد و سـمتی كه بسـيار بيشـتر 
از سـمت عضويت در شـورا در ديد و 
توجـه مـردم بـود. چند مـاه پيش از 
آنكه سـيف الهی در كرمان شـهردار 
انتخابـات  در  كـه  قاليبـاف  شـود 
رياسـت جمهـوری شكسـت خورده 
بـود ردای شـهرداری تهـران را بـر 
تـن كـرده سـيف الهـی بـه عنـوان 
شـهردار كرمـان سـودای نمايندگی 
مجلـس را در سـر داشـت و قاليباف 
بـه عنـوان شـهردار تهـران سـودای 
رياسـت جمهـوری را. ايـن اتفاقـات 
و حضـور اصولگرايـان در اسـتانداری 
كرمـان باعـث شـد سـيف الهـی روز 
بـه روز از اصـالح طلبانی كـه با رای 
آن هـا بـه شـورا راه يافتـه بـود دور 
شـود و بـه اصولگرايان كـه در قدرت 
ايـن  البتـه  شـود.  نزديكتـر  بودنـد 
نزديكـی بـه نفـع مـردم شـهر تمام 

شـد زيـرا حضـور پـر رنـگ سـيف 
الهـی در اقدامـات عمرانی با حمايت 
اسـتاندار وقـت توانسـت نـام وی را 
بيـش از پيـش مطـرح كنـد. دوگانه 
سـيف الهی - مهاجری كـه حال يار 
و ياور يكديگر در شـورا و شـهرداری 
بودنـد و خط فكـری خـود را اصالح 
طلـب مـی دانسـتند و نـه اصولگـرا، 
بـه اصولگرايان اصـالح طلب نزديک 
شـدند و در هميـن ايـام در كرمان با 
دكتـر قاليباف ديـدار كردند. ديداری 
كـه بعدها از سـوی فعالين سياسـی 
بـاغ شـاهزاده«  بـه »ناهـار  كرمـان 
معـروف شـد. هيـچ خبـر رسـمی از 
ايـن ديـدار منتشـر نشـد ولـی آنچه 
كـه يكبـار تكـرار شـد ايـن بـود كه 
ايـن  در  الهـی  سـيف  و  مهاجـری 
ديـدار قـول داده اند بـرای انتخابات 
رياسـت جمهـوری در زمـره حاميان 
قاليبـاف باشـند و البتـه اين حمايت 
دو جانبـه باشـد. چرخ بازيگر بسـيار 
چرخيـد و فضـا آنگونه نشـد كه بايد 
محمـد  خلبـان  دكتـر  و  مـی شـد 
در  حضـورش  بـرای  قاليبـاف  باقـر 
انتخابـات 88 فضـا را مناسـب نديد. 
البتـه قاليبـاف از همـان زمـان برای 
انتخابـات بعـد خـود را آمـاده مـی 
كـرد و آنقدرهـا طـول نكشـيد كـه 
ديـدار دوم سـيف الهـی - مهاجـری 
در  بـرای شـركت  كـه  قاليبـاف  بـا 
قاسـم  فرزنـد حـاج  ازدواج  مراسـم 
بـه كرمـان آمـده بـود رقـم خـورد. 
در ايـن ديـدار كـه گفتـه می شـود 
در منـزل نماينـده حـزب سياسـی 
افتـاده  اتفـاق  كرمـان  در  قاليبـاف 
اسـت بـر قـول و قرارهـای پيشـين 
تاكيـد شـد. همانطـور كه فضـا برای 
حضـور قاليباف در انتخابات رياسـت 
جمهـوری مسـاعد نبـود بـه دليـل 
مشـابه و رقابت تنگاتنـگ گروه های 
سياسـی شـرايط برای حضور دوگانه 

سـيف الهی - مهاجـری در انتخابات 
مجلـس هشـتم و نهـم فراهم نشـد. 
زيـرا از منـش سياسـی ايـن دو مـی 
تـوان اينگونـه برداشـت كـرد كه در 
انتخاباتـی كـه درصـد اندكـی ترديد 
باشـد  داشـته  وجـود  پيـروزی  در 

هرگـز وارد نخواهنـد شـد.
امـروز پـس از انتخابـات رياسـت 
جمهـوری 92 سـيف الهـی بيـش از 
هميشـه از اصـالح طلبـان دور شـده 
اسـت. ايـن در حالـی اسـت كـه بـه 
كرمـان  شـهردار  حضـور  واسـطه 
و  متمـادی  سـال های  طـول  در 
در  گرفتـه  شـكل  كـه  رفاقت هايـی 
نيـز  كرمانـی  طلبـان  اصـالح  بدنـه 
هوادارانـی  دارد.  بسـياری  هـواداران 
كـه در هـر حـال سـيف الهـی را رها 
نخواهنـد كـرد حتـی اگـر بـه عنوان 
انتخابـات  گـود  وارد  طلـب  اصـالح 
نشـده باشـد. در حالـی تنهـا هشـت 
روز تـا آخريـن فرصـت برای اسـتعفا 
كانديداهـای مجلـس دهم از سـمت 
هايـی چـون شـهرداری وجـود دارد 
رايزنـی ها برای حضور دوگانه سـيف 
الهـی - مهاجـری )و يـا سـيف الهی 
بـه تنهايـی( در انتخابـات مجلس به 
باالتريـن حـد خود رسـيده اسـت از 
يـک سـو اعتـدال گرايـان كرمانـی 
بـه عنـوان يـک گـروه نوخاسـته كه 
از فعاليـن سـتاد انتخاباتـی روحانـی 
بوجـود آمـده اسـت اصرار بـه حضور 
سـيف الهـی - مهاجـری بـه عنـوان 
كانديـدای اصلـی گـروه خـود دارنـد 
و از سـوی ديگـر شـنيده مـی شـود 
پورابراهيمـی نماينـده مجلـس كـه 
بـه احتمـال زيـاد در ليسـت اصلـی 
بـه  هـم  بـود  نخواهـد  اصولگرايـان 
دنبـال تشـكيل ائتـالف دو نفـره ای 
بـا سـيف الهـی اسـت تـا قـوی تـر 
در عرصـه انتخابـات مجلـس دهـم 
حضـور پيدا كنـد. تمامـی احتماالت 

فـوق زمانـی پررنـگ تـر مـی شـود 
كـه بدانيـم سـيف الهی حضـور خود 
را در جلسـه هـای مختلـف و رسـانه 
هـا بيشـتر كـرده اسـت و در هفتـه 
اخير از دفتر سـه خبرگـزاری فارس، 
ايرنـا و ايسـنا بازديـد كـرده اسـت. 
وا امـا مهاجـری يـار ديريـن سـيف 
الهـی پـس از مـدت ها كـش و قوس 
ميـراث  سـازمان  از  اسـتعفايش  بـا 
فرهنگـی موافقـت شـد و مـی توانـد 
بـه عنوان گزينـه ای مطـرح در كنار 
انتخابـات مجلـس  در  الهـی  سـيف 
دهـم ظاهـر شـود و يـا جـای خالـی 
سـيف الهـی را در سـمت شـهرداری 
كرمـان در صـورت كانديداتـوری وی 
بگيرد. در اين حالت سـمت شـهردار 
رفـت.  نخواهـد  دوری  جـای  هـم 
بايـد تـا 28 خـرداد و آخريـن مهلت 
اسـتعفای مديـران منتظـر بمانيـم تا 
ببينيـم آيـا سـيف الهی حاضر اسـت 
پـس از سـال ها تـرک عافيـت كرده 
و در رقابتـی نفـس گيـر پـا بگـذارد. 
رقابتـی كه در طول سـال های سـال 
داشـته  بسـياری  قربانيـان سياسـی 
اسـت. زمانـی ايـن تصميـم سـخت 
تـر می شـود كـه بدانيم سـيف الهی 
نمـی توانـد صبر كنـد و بـا طمانينه 
بيشـتری تصميـم بگيـرد و تصميـم 
خـود را موكـول كنـد بـه زمانـی كه 
باهنـر و ديگـران هم تصميمشـان را 
گرفته باشـند و فضا شـفاف تر شـده 
باشـد. سـيف الهـی بايد قبـل از پنج 
شـنبه 28 خرداد تصميمش را گرفته 
باشـد كـه عطـای شـهرداری را برای 

لقـای نمايندگـی ببخشـد يـا خير.
نگارنـده اينطـور مـی انديشـد كه 
شـهردار كرمان تصميمـش را گرفته 
اسـت و پا به كارزار انتخاباتی مجلس 
دهـم خواهد گذاشـت هرچنـد كه تا 
هشـت روز ديگـر همـه چيز روشـن 

خواهد شـد.

همکار گرامی جناب آقای عباس کوهستانی و 
سرکار خانم مهین کوهستانی

درگذشــت مــادر عزيزتــان را بــه شــما تســليت عــرض نمــوده و از 
درگاه خداونــد رحمــان بــرای آن مرحومــه طلــب مغفــرت و علــو 
ــر و شــكيبايی مســئلت  ــدگان صب ــرای ســاير بازمان درجــات و ب

مــی نمايــم.
علی ماليی نژاد

به یک نفر حسابدار با آشنایی 
کامل به نرم افزارهای 
حسابداری نیازمندیم

شماره تماس 09357973092

سیف الهی شهردار؛ سیف الهی نماینده

از سپه تا بهارستان
 علی اميرتيموری

برای سفارش مستقیم روغن شترمرغ خالص و دریافت در محل
 با شماره 1596-597-0921  و 9827-944-0936 تماس بگیرید

www.roghanshop.ir

روغن خالص
شترمرغ

معجزه تسکین دردهای مفصلی

رفع و بازكننده چين و چروک، رفع لکه جوش و جای جوش، 

ترميم زخم و جای زخم ، ترميم ترک شکم و پا ،

 شفاف كننده صورت و تسکين هرگونه درد

ماسک گياهی  سفت كننده و جوان و شاداب كننده صورت

ماسک زيبايی و لطافت دست رفع كک مک و لکه های قرمز 

دست  )100درصد گياهی(
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يادداشت

اقتصاد ايران، پس از لوزان
مهدی جهانگيری*

پذيرفتـن ايـران بـه عنـوان يـک اقتصـاد تاثيرگـذار در 
منطقـه و حتـی آسـيا، ديگـر يـک هـدف دور از دسـترس 
نيسـت. ايـن گـزاره، واقعيتی اسـت اثبات شـده كـه در دو 
سـال اخيـر بـا امضای اسـناد جديـد همـكاری اقتصادی و 
بازرگانـی با كشـورهای همجـوار و يا ممالـک معتبر جدی 
تـر از قبل شـده اسـت.  با ايـن همه نبايد در حـال و هوای 
ايـن پيـروزی هـا و دسـتاوردها مانـد و فرامـوش كـرد كه 
اهـداف و برنامـه هـای مهـم تـر و بـزرگ تـری در پيـش 
اسـت. بـه بيـان ديگر هـر قدر كـه در حوزه هـای مختلفی 
بـه نقـش آفرينـی مـی پردازيـم، رقبـا و البی هايشـان كه 
عالقمنـد بـه تماشـای يک ايران قدرتمند نيسـتند دسـت 
بـه كارهـای تازه تری می زنند تا سـرعت ماشـين توسـعه 
ما را كمتر و يا حتی آن را از مسـير منحرف سـازند. تفاهم 
لـوزان كـه بـی شـک اميدبخش روزهـای خـوش اقتصاد و 
ديپلماسـی كشـور اسـت اگـر چه »سياسـت ايـران« را در 
حـوزه های بسـياری بـه »كشـورهای رقيـب « ديكته می 
كنـد نيازمند رصـد و ديده بانی دقيق تحوالت نيز هسـت. 
بـه طـور خاص در حوزه هـای بازرگانی صـادرات محور كه 
مـورد تاكيـد مقام معظم رهبـری نيز بوده و هسـت تالش 
هايـی در سـاليان اخيرصـورت گرفت كه تعلـل درباره آنها 

ممكن اسـت موجبات خسـران شـود.
پسـته، فـرش و زعفـران ايرانـی را امروز اگـر در مجامع 
جهانـی بـه نـام آمريـكا، چيـن، افغانسـتان و اسـپانيا مـی 
شناسـند حاصـل غفلـت ما اسـت و نقش بسـتن مشـاهير 
و  تركيـه  مسـكوكات  و  هـا  اسـكناس  ظهـر  در  ايرانـی 
تاجيكسـتان ثمـره بـی تدبيری در گذشـته اسـت . از اين 
رو بايـد تفاهـم لـوزان را مجرايـی ميـان گذر بـرای جبران 
كاسـتی های گذشـته بدانيم. لـوازن به واقـع نقطه عطفی 
در اقتصـاد ايـران اسـت و بايـد توجه داشـت كه ايـن، تازه 
حكايـت از آغـاز راهی خطير اما صعـب دارد كه گام نهادن 
مبتنـی بـر برنامه هـا را می طلبـد. اثرات كوتـاه مدت اين 
رويداد روانی اسـت و قطعا آرامشـی بی ماننـد را به جامعه 
تزريـق مـی كند امـا در بلندمدت نياز اسـت تـا بنگاه های 
اقتصـادی مـاـ  چـه آنهـا كـه در بسـتر بخـش خصوصـی 
رشـد كـرده انـد و چـه آن هـا كـه در مجـرای خصوصـی 
سـازی ناقـص، خصولتـی نـام گرفته انـدـ  بـه تقويت خود 
بپردازنـد. تـا در فضـای اقتصـاد آزاد و در چارچـوب نظريه 
هـای اسـالمی اقتصـاد بتواننـد بـه حيـات خود در مسـير 
رشـد و پيشـرفت ادامـه دهنـد. بـه عبـارت ديگـر، بنـگاه 
هـای اقتصـادی در فضـای بعـد از تحريم بايد بـه رقابت با 
همتايـان خـار جی خـود بپردازنـد و تالش كننـد تا بدون 
آمپـول هـای تقويتـی دولتی و صرفا با مشـتری مـداری و 
جلـب رضايـت آنـان امرار معـاش كننـد در آن صورت می 
تـوان اميـد داشـت بـا توجه بـه اينكه صـادرات غيـر نفتی 
در سـال گذشـته بيـش از 50 ميليـارد دالر بوده و نسـبت 
بـه سـال 1392، افزايـش 22 درصـدی را نشـان می دهد. 
در آينـده ای نـه چنـدان دور شـاهد پيشـرفت قابـل 
مالحظـه صـادرات غيـر نفتـی خـود باشـيم. در چنيـن 
احوالـی نقـش اتاق بازرگانـی ، صنايع، معادن و كشـاورزی 
بـه عنـوان نماينـده بخـش خصوصـی و مشـاور قوای سـه 
گانـه انـكار ناپذيـر اسـت. اتـاق بازرگانـی بايـد خـود را بـا 
رويكـرد جديد ديپلماسـی اقتصادی دنيـا تجهيز و به گونه 
ای شـرايط را فراهـم كنـد كـه بتوانـد در ايـن وانفسـا بـا 
كنتـرل احساسـات هيجانـی بـه سـمتی حركـت كند كه 
چالـش هايـی در حوزه اقتصـادی ايجاد نشـود.يا از رويكرد 
لـوزان بـه سـمت ناهنجـاری هـای اقتصـادی كه ناشـی از 
احساسـات لحظـه ای مـی توانـد رخ دهـد حركـت نكنـد. 
اتـاق بازرگانـی بـا تقويت حوزه بيـن المللی خـود بايد اين 
امـكان را ايجـاد كنـد تـا در راسـتای تعامل با كشـورهای 
ديگـر زمينه برقـراری مناسـبات اقتصادی را با كشـورها و 
هيـات هـای تجاری فراهم سـازد. در اين صورت اسـت كه 
اتـاق بازرگانـی نقـش آفرينی قابـل مالحظـه ای در حوزه 
روابـط اقتصـادی بين الملل ايفا كرده اسـت. عـالوه بر اين 
اتـاق بايد با برگزاری نشسـت های كارشناسـی و جلسـات 
تخصصـی، تصميمـات هيجانـی و احساسـی را در فضـای 
اقتصـادی كنتـرل كـرده و بتواند رويكرد اقتصـادی خود را 

در يـک قالـب حرفـه ای و البتـه مـدون پيـش ببرد.
وظيفـه ديگـر اتاق، ايجاد تحـرک و پويايی ميان فعاالن 
بخـش خصوصـی كشـور اسـت بـه ايـن شـكل كـه بخش 
خصوصـی نبايـد در انتظـار اجـرای توافقنامـه لوزان باشـد 
اطمينـان داريـم كـه نماينـدگان مـا در مذاكـرات با نصب 
العيـن قـراردادن منويـات مقـام معظـم رهبـری اقدامـات 
الزم را در مذاكـرات انجـام مـی دهنـد امـا بايـد بدانيم كه 
اجـرای توافـق چنـد ماهـی زمان مـی بـرد و ما نيـز نبايد 
در انتظـار اجـرای توافقنامـه بمانيم بلكـه بخش خصوصی 
بايـد اقدامـات خـود را از هـم اكنـون آغاز كند تـا در زمان 
اجـرای توافقنامـه با مشـكلی مواجه نبـوده و بتواند كنترل 
هيجانـات واحساسـات را در فضـای اقتصـادی بـه دسـت 
گيـرد. در كنـار تمـام ايـن مـوارد مـا بايـد درصـدد تامين 
نيازهايـی باشـيم كـه در ايـن 10 سـال كمتـر متوجـه آن 
بـوده ايـم برای مثـال در روزهای منتهی به انتخابات سـال 
 WTO 1384 رياسـت جمهـوری عضويت ناظر ايـران در
بـه تاييـد رسـيد و نزديـک بـه 4-5 مـاه ديگـر موعـد 10 
سـاله مربوطـه سـر می رسـد و صد البتـه با ايـن وضعيت 
ره آوردی جـز تمديـد عضويـت ناظـر نصيبمان نمی شـود. 
شـايد يكـی از جـدی تريـن برنامه هـای اقتصـاد و تجارت 
ايران در عصرپيش رو و در دهه دوم از سـنوات سندچشـم 
انـداز منتهـی بـه 1404 بايـد بسترسـازی بـرای ورود بـه 
باشـگاه هـای جهانـی باشـد پـر واضح اسـت كـه خطرات 
ايـن مسـير هر آن چيزی اسـت كه مـا را از جهانی شـدن 

دور می سـازد.
*نايب رييس اتاق بازرگانی، صنايع، معادن و كشاورزی تهران  

چه می خوانيد...
مجلـس ديـروز روز پـركاری را سـپری كـرد. البتـه پـركاری بيشـتر در تقابل با دولـت بود. يـک كارت زرد و اعـالم وصول يک اسـتيضاح اخباری 

بودنـد كـه از جلسـه علنـی مجلـس بيرون آمدند. شـرح اين خبرهـا را در صفحـه »كاغذ اخبـار« بخوانيد.

محمدباقـر نوبخـت سـخنگوی دولـت به 
روال هفتـه هـای گذشـته نشسـت خبـری 

خـود را بـا حضور خبرنـگاران برگـزار كرد. 
تحـت  دولـت  سـخنگوی  ديـروز  نشسـت 

معـاون  بقايـی،  حميـد  بازداشـت  تاثيـر 
محمـود احمـدی نـژاد رئيس دولت سـابق 
بـود. گزيـده صحبـت های بقايـی را به نقل 

از خبرآناليـن در زيـر بخوانيـد:
 دولـت با شـروع بـه كار خودبا اسـناد 
در اختيـار خود، برخی تخلفـات غيرقانونی 
را در رابطـه بـا دولـت قبـل مشـاهده كرد. 
مرجعـی كـه نهايتـا مـی توانـد تاييـد كند 
بـه  نسـبت  دولـت  ايـن  رفتـار  از  انچـه 
دولـت قبـل خـالف قانـون اسـت يـا خيـر 
قـوه قضاييـه اسـت.اما بـه هـر حـال بدون 
اينكـه ايـن ها را رسـانه ای كنيـم معاونت 
حقوقـی مامـور شـد در رابطـه بـا همه اين 

مـوارد در مراجـع قضايـی طرح دعـوا كند. 
االن هـم منتظـر هسـتيم مرجـع قضايـی 
ايـن پرونـده هايـی كـه در دولـت يازدهم 
بـه اين مرجـع ارجاع شـد و پرونـده هايی 
كـه از دولـت پيـش در دسـت داشـت را 

رسـيدگی كنـد .
بقايـی  دسـتگيری  بـا  رابـط  در   
اتهامـش  گفـت  قضاييـه  قـوه  سـخنگوی 
قابـل بيـان نيسـت. بنابراين اينكه شـكايت 
كدام مرجع سـبب دسـتگيری ايشـان شده 
اينكـه  بـدون  دولـت  امـا  نيسـت.  معلـوم 
كندايـن  ای  رسـانه  را  مـوردی  بخواهـد 
و  حـق  حـاال  و  كـرد.  پيگيـری  را  مـوارد 

انصـاف اين اسـت كـه قوه قضاييـه خودش 
در رابطـه بـا بقايی اطـالع رسـانی كند. اما 
دولـت در جايـگاه قانونـی خـود در ارسـال 
ايـن اسـناد بـه قـوه قضاييـه اقـدام كـرده 

. ست ا
 دولـت بـا وجـود تحريـم هـا و تقليل 
منابـع و كاهـش شـديد قيمت نفـت موفق 
رشـد  بـه  را  اقتصـادی  منفـی  رشـد  شـد 

مثبـت تبديـل كنـد.
رسـمی  شـكايت  لحظـه  ايـن  تـا   
اتفاقـات   ( بـاره  درايـن  دولـت  از طـرف 
تنظيـم  امـام(  ارتحـال  سـالگرد  مراسـم 

اسـت. نشـده 

اتهام بقايی قابل بيان نيست

دومين كارت زرد 
مجلس به
وزير ارشاد

در  نهـم  مجلـس  كـه  انـگار 
مـاه هـای پايانـی اش قصـد دارد 
بيشـتر از پيـش دولـت را تحـت 
فشـار بگـذارد. ديـروز در ادامـه 
سـوال پرسـيدن مجلسـی هـا از 
وزرای دولـت يازدهـم، ايـن بـار 

علـی جنتـی بـود كه به مجلـس رفت و البته نتوانسـت نمايندگان پرسشـگر را 
قانـع كـرد و در نهايـت كارت زرد دوم خـود را از مجلـس دريافت كـرد.در زير 
گزيـده ای از صحبـت هـای نماينـده های پرسشـگر و جواب هـای جنتی را به 

نقـل از خبرآناليـن بخوانيـد:
• قسـمتی از گـزارش كميسـيون فرهنگـی مجلـس: خالصـه سـوال: علت 
ايجـاد محدوديـت در آزادي بيـان چيسـت؟ ميركاظمي در جلسـه كميسـيون 
گفتـه اسـت كـه وزارت ارشـاد محدوديتـي بـراي روزنامـه هـاي اصولگـرا در 
نقـد پرونـده كرسـنت و مذاكـرات هسـته اي ايجـاد كـرده اسـت. جنتـي در 
كميسـيون گفتـه اسـت كـه موضـوع كرسـنت موضوعي اسـت كـه در دادگاه 
الهـه اسـت و شـوراي امنيـت گفته اسـت كـه مطبوعـات در اين پرونـده وارد 

 . د نشو
• پاسـخ جنتـی: در آزادي مطبوعـات مسـئله اي نداريـم. مطبوعـات آزاد 
هسـتند، مـي بينيـد كـه روزنامـه هـاي مخالـف و موافـق دولـت هرچـه مـي 
خواهنـد مـي نويسـند. در مورد مذاكـرات هسـته اي همه چيـز در روزنامه ها 
ذكـر مـي شـود. روزنامه ها هركـدام گرايش خاصـي دارند و مسـئوالن هم هر 

كدامشـان يـک بخشـش را بزرگ مـي كنند.
• ميركاظمـی بـه عنـوان نماينـده پرسشـگر: سـوال اصلـي من مربـوط به 
برخـورد دوگانـه اسـت. يـک عـده در تنگنـا هسـتند يـک عـده بـاز هسـتند. 
توضيـح ايـن سـوال اين اسـت. مـدت زيـادي از دولت نگذشـته بود كه شـاهد 
فشـار بـر رسـانه هـاي اصولگرا شـده ايـم. يک رفتـار دوگانـه اسـت. در دولت 
يـازده آزادي بيـان آري ولـي آزادي بعـد از بيـان وجـود نـدارد. شـما وزيـر 
ارشـاد كابينـه هسـتيد. كار بـه جايي رسـيده كـه رهبري بـه دولـت گفته اند 
كـه دولـت بـه منتقـدان توهيـن نكنـد. چـرا روزنامـه وطـن امـروز بايـد براي 
پرداختـن بـه رژيم كودک كش سـعودي دوباربه دادگاه برود. بيشـترين فشـار 
بـه صـدا و سـيما در ايـن دولـت وجـود داشـته اسـت. برنامـه پايـش با فشـار 
دولـت محـدود شـد. حتـي 20 و 30 هـم محـدود شـده اسـت. وزنامـه هـا و 
رسـانه هـاي مـورد حمايت شـما كـه از يارانه بااليـي برخوردارنـد از تعرض به 

خانـواده شـهدا هـم كوتاهـي نكردند.
• پاسـخ جنتـی: در برنامـه 8 و 30 يـا شـبكه 6 اتفاقـي افتـاده كـه مـن 
مسـئول صـدا و سـيما نيسـتم. صـدا و سـيما هـم مسـتقل اسـت و ربطـي به 
دولـت ندارنـد. در بـاره حمايـت هاي مالـي ما در ايـن دوره آمده ايم شـاخص 
هايـي را مشـخص كرديـم كـه بر اسـاس ايـن شـاخص هـا يارانه گرفتنـد. در 
هيـچ دوره اي در تاريـخ جمهـوري اسـالمي تـا اآلن ماننـد االن شـفاف بـوده 

ست. ا

واردات كارگر از 
چين به كرمان و 
فارس

از  واردات  ادامـه  در  انـگار 
چيـن، كارگرهـای چينـی هـم 
خبرگـزاری  شـوند.  مـی  وارد 
ايلنا هفته گذشـته در گزارشی 
بـه ورود كارگـران چينـی برای 
احـداث كارخانـه فـوالد زرنـد 

خبـر داد. پيـش از ايـن بـه كارگـران گفتـه شـده بـود تنهـا 50 پيمانكار 
چينـی قصـد ورود بـه كارخانـه در حـال احـداث فـوالد زرنـد را دارند اما 
اينـک كمپـی با ظرفيت هـزار كارگر در حال آماده سـازی برای اسـتقبال 
از كارگـران چينـی اسـت. مدير اجرايـی پروژه فوالد زرند در پاسـخ به اين 
پرسـش كـه »پيمانـكاران چينـی برای آموزش نيـروی ايرانی مـی آيند؟« 
صراحتـا گفتـه اسـت »خيـر، چينـی هـا مـی آينـد تـا جايگزيـن نيـروی 
ايرانـی شـود و كار نصـب را هـم در اختيـار مـی گيرنـد.« در عيـن حـال 
رئيـس اداره كار زرنـد در گفتگـو بـا ايلنـا تهديد كرده اسـت كـه در برابر 
ورود كارگـران چينـی مقاومـت خواهـد كـرد. بـا اين حـال منابـع خبری 
ايلنـا مـی گوينـد چينـی ها ظرف يـک هفتـه آينـده )هفته جـاری( وارد 
زرنـد خواهنـد شـد. تعـداد كل كارگـران شـاغل در اين پـروژه 1828 نفر 
اسـت كـه تحت اسـتخدام شـركت هـای پيمانـكاری ايـن پـروژه كار می 
كننـد. اگرچـه شـكريان، معاونـت اجرايی پـروژه مـی گويد ايـن كارگران 
در 12 شـركتی كـه بـرای پـروژه فـوالد زرنـد در هميـن كارگاه كار مـی 
كننـد »جايابـی« شـده انـد و هيچكـس بيـكار نمی شـود اما ايـن نگرانی 
وجـود دارد كـه كارگـران ايـن بخـش هـا بـه طـور كلـی كار خـود را از 
دسـت بدهنـد. پيمانـكار اصلـی پـروژه شـركت قائـم رضا اسـت كه بخش 
سـاختمان و نصـب پروژه را در اختيـار دارد.معاونت اجرايی پروژه زيسـكو 
مـی گويـد، دليل واگـذاری كار بـه پيمانكار چينـی علی رغـم اينكه هنوز 
هـم عالقـه منديـم پيمانـكاران ايرانـی ايـن توانمندی را داشـته باشـند تا 
طبـق برنامـه زمـان بنـدی شـده كار را تحويـل دهنـد، ايـن اسـت كه به 
گفتـه ی وی ،پيمانـكار ايرانـی اصلـی كفايت الزم جهت بسـتن قرارداد به 
موقـع بـا پيمانكار جـزء را نـدارد به همين دليـل پروژه بـه داليل مختلف 

بـه تعويـق مـی افتد.
خبرگـزاری ايلنـا ديـروز هـم در گـزارش تـازه ای از وارد شـدن كارگر 
چينـی به اسـتان فـارس خبر داد. ايلنا نوشـت: يک هفته پس از خبرسـاز 
شـدن ورود كارگـران چينـی بـه پروژه فـوالد زرند در كرمـان، در نقطه ای 
ديگـر از كشـور قـرار اسـت ده هـا كارگـر  چينی بـرای احـداث بزرگترين 
فـارس در حـال  اسـتان  آلومينيـوم خاورميانـه كـه در المـرد  مجتمـع 
سـاخت اسـت وارد كشـور شـوند.  منابع كارگری در المرد اسـتان فارس 
از درخواسـت شـفاهی نماينـدگان شـركت ايميـدرو بـه عنـوان كارفرمای 
اصلـی  پـروژه آلومينيـوم جنوب از طريق اداره كار شهرسـتان المرد، برای 

ورود بيـش از 100 كارگـر چينـی خبـر مـی دهند.

اعالم وصول 
استيضاح وزير 
آموزش و پرورش

مجلـس  ديـروز  جلسـه  در 
شـورای اسـالمی طرح اسـتيضاح 
پـروش  و  آمـوزش  وزيـر  از 
اعـالم وصـول شـد. بـه گـزارش 
خبرآناليـن، نماينـدگان مجلـس 
شـوراي اسـالمي در جلسه علني 
ديـروز مجلس طرح اسـتيضاح از 

علـي اصغـر فانـي وزير آموزش و پرورش كه در كميسـيون آموزش مطرح شـده 
بـود اعـالم وصول شـد.  اسـتيضاح فانی در حالی وصول شـد كه مجلـس در ماه 
هـای پايانـی فعاليتـش قـرار دارد و به نظر می رسـد دور تـازه ای از تقابل دولت 
و مجلس آغاز شـده اسـت. داليل اسـتيضاح وزير آموزش و پرورش دولت تدبير 

و اميـد را حميـد دهقـان بـه شـرح زيـر اعـالم كـرد:
طـرح اسـتيضاح وزيـر آمـوزش و پرورش بـا امضـای 64 نفر از نماينـدگان با 

داليـل زيـر اعالم وصول شـد:
1. ناتوانی وزير در جلب رضايت و اعتماد جامعه مهم آموزش و پرورش

2. ناتوانی وزير در جلب توجه دولت به اهميت آموزش و پرورش
3. ناتوانـی وزيـر در جلـب توجـه دولـت جهت تأميـن منابع مورد نيـاز برای 
هزينـه هـای مختلف مدارس و تبديل مدارس كشـور به مـدارس خودگردان

4. ناتوانـی وزيـر در جلـب توجـه و عنايـت عملـی دولـت در افزايـش فضای 
آموزشـی در مناطق محروم كشـور كه سـرانه فضای آموزشـی آنها به مراتب 

از متوسـط كشـور كمتر است
5.  ناتوانـی وزيـر در جلب نظر دولت جهت تأمين معيشـت فرهنگيان شـاغل و 

بازنشسـته به امتيازاتی مشـابه سـاير ارگان ها و دستگاه های فرهنگی
6. ناتوانـی وزيـر در حـذف تفاوت حقوق و مزايای فرهنگيان نسـبت به سـاير 
دسـتگاه هـا و ارگان هايـی كـه نسـبت بـه آمـوزش و پـرورش از حساسـيت 

كمتـری برخوردارند.
7. عـدم اقـدام جـدی و موثـر در جهـت تدويـن و ارائـه نقشـه راه و برنامـه 
ريـزی عملياتی برای اجرايی شـدن سـند تحـول بنيادين آمـوزش و پرورش

8.  عـدم وجـود رويكـرد جـدی و برنامـه محـور بـه دانشـگاه فرهنگيـان بـا 
عنايـت بـه اهـداف بلنـد اين دانشـگاه

9.  نداشـتن برنامـه مـدون، مؤثـر و عملياتـی بـرای غنـی سـازی و ارتقـاء بهره 
وری برنامـه هـای آموزشـی و پرورشـی و كيفيت بخشـی در محتوای آموزشـی 
و اسـتقرار و توسـعه نظـام آموزشـی به خصوص در مـدارس شـبانه روزی، چند 
پايـه، ابتدايـی، پيش دبسـتانی در مناطق محروم، روسـتايی،  عشـايری و مرزی

10.  نداشـتن برنامـه و نظـام مشـخص و مؤثر در اسـتقرار نظـام پويا و جامع 
رصـد، نظـارت،  ارزيابـی و پايـش مسـتمر برنامـه هـا و نتايـج آنهـا در ابعـاد 

آموزشـی، پژوهشـی وكيفـی نيروی انسـانی
در ايـن ارتبـاط محمدرضـا باهنر نايب رئيس مجلس شـورای اسـالمی اعالم 
كـرد كـه چهارشـنبه هفتـه آينـده )27 خـرداد( اسـتيضاح وزيـر آمـوزش و 

پـرورش در جلسـه علنـی مجلس بررسـی خواهد شـد.

مجلسمجلس

دولت 

واردات

علـی مطهـری در نامه ای خطـاب به مهدی 
كوچک زاده نسـبت به پوشـش نامناسـب يكی 
از اعضـای زن هيـات پارلمانی اروپـا در ديدار با 

رييـس مجلس واكنش نشـان داد. گزيده ای از 
قسـمت هـای مهـم نامه مطهـری را بـه نقل از 

ايسـنا می خوانيد:

 از توجـه و حساسـيت شـما نسـبت بـه 
ايـن گونـه موضوعات كـه پای احكام اسـالم 
و قوانيـن كشـور در ميان اسـت و متأسـفانه 
جلـوه  كوچـک  را  موضوعـات  ايـن  عـده ای 

سپاسـگزارم.  می دهنـد 
 قطعـا در ايـن قضيه تشـريفات مجلس 
مقصـر بـوده اسـت و بهتر بود روابـط عمومی 
مجلـس در اطالعيـه ای از مـردم عذرخواهی 

می كـرد و هنـوز هم دير نشـده اسـت.
 آن طـور كـه مـن تحقيـق كـردم خانـم 
آقـای  بـا  هيـات  مالقـات  در  نظـر  مـورد 
بروجـردی روسـری داشـته و در نتيجـه، آن 

قسـمتهايی از بـدن او كـه در مالقـات بعـدی 
آشـكار اسـت پوشـيده بوده اسـت. بعد از اين 
جلسـه به سرويس بهداشـتی می رود و هنگام 
خروج، روسـری نداشـته و كاله مانندی برسر 
داشـته اسـت. افراد تشـريفات بايد به او تذكر 

می داده انـد كـه ايـن كار را نكرده انـد.
در  مجلـس  رييـس  الريجانـی،  آقـای   
مقابـل عمـل انجام شـده قرار گرفتـه و بعد از 
جلسـه هـم مسـووالن مربـوط را توبيخ كرده 
جلسـه  بايـد  می فرماييـد  كـه  ايـن  اسـت. 
تبعـات  بـه  توجـه  می كردنـد،  بـا  تـرک  را 

سياسـی آن درسـت بـه نظـر نمی رسـد.

شـما  حساسـيت  و  توجـه  ايـن   
و  توجهـات  ايـن  امـا  اسـت  قابـل سـتايش 
پيشـين  دولـت  زمـان  در  را  حساسـيت ها 
نداشـتيد و يـا بسـيار كـم داشـتيد. در آن 
دولـت، مشـابه ايـن اتفـاق و بدتـر از آن رخ 
داد يـا مكتـب ايـران و بازگشـت بـه ايـران 
باسـتان را ترويـج می كردنـد و امثـال شـما 
سـكوت می كرديـد ولـی امروز به حـق انتقاد 

. می كنيـد
صفحـه  در  زاده  كوچـک  سـت  گفتنـی 
اينسـتاگرامش از مطهـری خواسـته بـود در 

ايـن بـاره موضـع گيـری كنـد.

چرا اين حساسيت را در دولت قبل نداشتيد
مجلس

واژگونی قايق 
معصومه ابتکار در 

هورالعظيم 
قايـق حامـل معصومـه ابتـكار 
و  جمهـوری  رييـس  معـاون 
رييـس سـازمان محيـط زيسـت 
هورالعظيـم  در  شـنبه  سـه  روز 
بـرای لحظاتـی واژگـون شـد امـا 
ای  صدمـه  قايـق  سرنشـينان 
نديدنـد و در سـالمت هسـتند. يـک منبـع آگاه ايرنـا گفت: به دليل سـوار شـدن 
اضافـه بـر ظرفيت قايـق حامل رييس سـازمان محيط زيسـت در هورالعظيم، اين 
قايـق واژگـون شـد ولـی خوشـبختانه برای خانـم ابتكار مشـكلی به وجـود نيامد. 
وی كـه خواسـت نامـش در خبـر ذكر نشـود افـزود: ايـن واژگونی قبـل از حركت 
قايـق بـود كـه بالفاصله تعويـض انجام و قايق بهتـری جايگزين آن شـد. اين مقام 
ادامـه داد: پـس از آن معـاون رييـس جمهـوری از تـاالب هورالعظيـم بازديـد و از 
نزديـک مشـكالت اين هور را بررسـی كـرد. معصومه ابتكار در صدر هياتی شـامل 
معاونان وزير جهاد، راه و شـهر سـازی، كشـور و چند سـازمان ديگر روز سـه شنبه 
به اسـتان خوزسـتان سـفر و موضـوع ريزگردهـا را در اين اسـتان بررسـی كردند. 
اسـتان خوزسـتان سـال گذشـته يكی از سـال های سـخت خود را از لحاظ شدت 
ريزگردها پشـت سـر گذاشـت بـه طوری كـه منجر به نشسـت فوق العـاده دولت 

بـرای مقابلـه بـا ايـن ريزگردها شـد.

ارسال سم
برای بررسی

به تهران
گفـت:  كشـور  كل  دادسـتان 
هتلـی كـه زائـران در آن دچـار 
مسـموميت شـده اند پلمب شـده 
اسـت. بـه گـزارش ايلنـا ابراهيـم 
همايـش  حاشـيه  در  رئيسـی 
دسـتگاه  در  قـرآن  و  روحانيـت 
قضـا در جمـع خبرنـگاران در مـورد آخرين وضعيـت پرونده مسـموميت زائران 
در هتلـی در مشـهد گفـت: دادسـتان مشـهد هـم پيـش از ايـن اعـالم كردنـد 
بـاز هـم توضيـح می دهـم كـه در حـال حاضـر 5 نفـر بـرای انجـام تحقيقـات 
بازداشـت شـده اند. دادسـتان كل كشـور بـا اعالم ايـن خبر كه هتلی كـه در آن 
مسـموميت زائـران اتفـاق افتـاده فعال پلمب شـده اسـت تـا تحقيقـات در ابعاد 
بهتـر صورت گيـرد؛ افـزود: وزارت اطالعات و نيروی انتظامی زير نظر دادسـتان 
مشـهد تحقيقـات را ادامـه می دهنـد امـا فعـال نكتـه ای را بـه صـورت رسـمی 
نمی توانيـم اعـالم كنيـم. رئيسـی افـزود: سـمی كـه باعـث مسـموميت زائـران 
شـده بـه تهـران فرسـتاده شـده تـا تحقيقـات روی آن انجـام شـود. وی ادامـه 
داد: احتمـاال در روزهـای آينـده بـا تحقيقاتی كه از سـم و از بازداشـتی های اين 
موضـوع انجـام می شـود قضيه مشـخص بشـود. رئيسـی گفـت: فعال نمـی توان 

در مـورد عمـدی يـا غيرعمـدی بـودن ايـن موضـوع اظهـار نظـر كـرد.

بدهی های
»مه آفريد« 

پرداخت شد
غالمعلـی رياحـی وكيـل مـه 
آفريـد خسـروی در گفتگو با مهر 
بـا بيـان اينكـه بدهی بانـک ها از 
طريـق تهاتـر، فـروش امـوال در 
مزايـده های قانونـی و يا پرداخت 
هـای متعـدد در پرونـده موكلش 
پرداخـت شـده اسـت، گفت: مزايده هـای اموال به پايان رسـيده و فعـال مزايده 
نداريـم. وی افـزود: هـم اكنـون در حـال گفتگـو و جلسـه با بانک ملی هسـتيم 
تـا بخـش بدهـی موكلـم بـه ايـن بانـک را پرداخـت كنيم و بـه نوعـی در حال 
چانـه زنـی هسـتيم. گروه ملـی فوالد هم بخشـی از امـوال موكلم اسـت كه آن 
را هـم در موضـوع تهاتـر قرارداديـم. وكيـل مـه آفريـد خسـروی متهـم رديـف 
اول پرونـده فسـاد سـه هـزار ميلياردی گفـت: قطعا تـا پايان عمليـات پرداخت 
بدهـی هـا ديگـر موكلم بدهـكار نخواهد بـود. مه آفريد خسـروی متهـم رديف 
اول پرونـده فسـاد سـه هـزار ميليـاردی بامـداد روز سـوم خـرداد 1393 اعـدام 
شـد. وی از سـوی دادگاه متهم به افسـاد فی االرض از طريق شـركت در اخالل 
در نظـام اقتصـادی كشـور بـا تبانـی و فسـاد در شـبكه بانكی و توسـل به روش 
هـای متقلبانـه و مجرمانـه و اخذ ميلياردها تومان وجوه غيرقانونی و شـركت در 

پولشـويی و پرداخـت رشـوه بود.

خبر خبر خبر
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خبر
راه اندازی گروه های اداری در 

شبکه های مجازی ممنوع
رييـس اداره حراسـت آموزش و پرورش اسـتان كرمان 
در گردهمايـی روسـای ادارات آمـوزش و پرورش اسـتان 
كرمـان تأكيد كرد: راه اندازی گروه های اداری در شـبكه 
هـای مجازی ممنوع اسـت .رييس اداره حراسـت آموزش 
و پـرورش اسـتان كرمـان در گردهمايـی روسـای ادارات 
آمـوزش و پرورش اسـتان كرمـان تأكيد كـرد: راه اندازی 
گـروه هـای اداری در شـبكه هـای مجازی ممنوع اسـت. 
بـه گـزارش ايسـنا علـی حسـينی نژاد بـا اعالم ايـن خبر 
گفـت: تبـادل اطالعـات اداری در شـبكه هـای مجـازی 
تحـت هـر شـرايطی غير مجـاز مـی باشـد. وی همچنين 
افـزود: ارائـه هرگونـه اطالعات انبـوه حوزه هـای اداری و 
آموزشـی بـه افـراد و سـازمان هـای بـدون هماهنگـی با 
حراسـت ممنـوع اسـت. رييـس اداره حراسـت آمـوزش 
و پـرورش اسـتان كرمـان بـا تأكيـد برايمنـی و حفاظـت 
فضـا هـای آموزشـی و اداری در پـروژه مهربيـان داشـت: 
مديـران و مسـئوالن نسـبت به بيمـه فضا های آموزشـی 
و اداری در زمينـه آتـش سـوزی ،سـرقت و زلزلـه اقـدام 
نماينـد. حسـينی نـژاد بـا اشـاره بـه موفقيـت آمـوزش و 
سـال  مهـر  پـروژه  اجـرای  در  كرمـان  اسـتان  پـرورش 
تحصيلـی 94-93 گفـت: ارزيابـی دسـتگاه هـای ذيربـط 
ازعملكـرد آمـوزش و پـرورش اسـتان كرمـان در ابتـدای 
سـال تحصيلـی جاری نسـبت به سـنوات گذشـته مثبت 

اسـت. بوده 

ذخيره سه هزار و 800 تن مرغ منجمد 
در جنوب كرمان برای ماه رمضان 

اسـتان  جنـوب  كشـاورزی  جهـاد  سـازمان  رييـس 
كرمـان گفـت: بـا توجـه بـه تدابيـر انديشـيده شـده و 
منجمـد،  مـرغ  تـن   800 و  هـزار  سـه  سـازی  ذخيـره 
هيـچ محدوديتـی بـرای عرضـه ايـن كاال در مـاه رمضان 
وجـود نـدارد. به گـزارش ايرنا، سـيد يعقوب موسـوی در 
نشسـت سـتاد تنظيـم بـازار طـرح ضيافـت افـزود: مـرغ 
ذخيـره شـده بـا قيمـت مشـخص در بيـن مـردم منطقه 
توزيـع خواهـد شـد. موسـوی ادامـه داد: دخيره  گوشـت 
قرمـز و مـرغ بـه انـدازه كافـی در منطقـه موجـود اسـت 
و در ايـام مـاه مبـارک رمضـان بـا قيمـت تعيين شـده و 
مصـوب در اختيـار عامـالن فـروش قرار می گيـرد. رييس 
سـازمان جهـاد كشـاورزی جنـوب اسـتان كرمـان گفت: 
منطقـه جنـوب كرمـان بـه دليل وجـود سـردخانه مجهز 
به عنوان ذخيره گاه گوشـت قرمز و مرغ در سـطح كشـور 
بـه شـمار مـی رود. وی خاطرنشـان كرد: بر اين اسـاس از 
سـردخانه ها بازديـد بـه عمـل می آيد و نظارت و بازرسـی 
توسـط اداره كل دامپزشـكی، معاونـت بهبـود توليـدات 
دامی سـازمان جهاد كشـاورزی و شركت پشـتيبانی امور 
دام جنـوب كرمـان انجام می گيرد. موسـوی افـزود: امروز 
بنـا بـر برنامـه ريـزی هـای صـورت گرفتـه مقـرر شـد با 
مكاتبـه بـا وزارت جهاد كشـاورزی سـهميه روغـن نباتی 
منطقـه مشـخص و با همكاری سـازمان صنعـت، معدن و 
تجـارت و مديريت تعاون روسـتايی جنـوب كرمان توزيع 

. د شو

فعاليت اتباع بيگانه در جمعه بازار 
رفسنجان ممنوع

فرمانـدار رفسـنجان بـا بيان اينكـه افراد بـرای فعاليت 
در جمعـه بازار بايد دارای كارت شناسـايی باشـند، گفت: 
اتبـاع بيگانـه بـه هيـچ وجـه اجـازه فعاليـت در جمعـه 
بـه گـزارش فـارس حميـد  بـازار رفسـنجان را ندارنـد. 
مالنـوری در جلسـه كميته نظـارت اين شهرسـتان اظهار 
داشـت: كسـب و كار بـازار در جمعـه بـازار و شـب بـازار 
داشـت: شـهرداری  بيـان  وی  بگيـرد.  بايـد سروسـامان 
متولـی امـور شـهر اسـت و مديريـت شـهر بـه گونـه ای 
بايـد انجـام شـود كـه همـه اقشـار قانونمنـد و بـا تعامل 
بـا يكديگـر زندگـی كننـد. مالنـوری تصريـح كـرد: يكی 
از مكان هايـی كـه شـهر بـا وجـود آنهـا رونـق دارد، بازار 
اسـت و در زمينه بهداشـت، كسـب و كار حالل، مسـائل 
صنفـی و... بايـد دقـت  زيـادی شـود، البتـه بعضـی افراد 
ضابطه منـد هسـتند. وی تصريح كرد: بـا راه اندازی جمعه 
بـازار و شـب بـازار كـه در همه جای كشـور وجـود دارد، 
هـم موجـب تعـادل بـازار می شـود و هـم افـرادی كـه 
تـوان ايجـاد محلـی بـرای فـروش اجنـاس خـود ندارند، 

می تواننـد در آمـدی كسـب كننـد.

كيفيت ، گمشده 
مطبوعات استان است

نشسـت  در  فـالح  فرشـيد 
خبـری بـه مناسـبت برگـزاری 
جشـنواره مطبوعات، خبرگزاری 
هـا و پايـگاه های اطالع رسـانی 
 230 افـزود:  كرمـان  اسـتان 
نشـريه در اسـتان مجـوز دارنـد 
افزايـش  بـرای  بايـد همـه  كـه 
هـای  فعاليـت  در  كيفيـت 

مطبوعاتـی تـالش كنيم. به گـزارش ايرنـا وی برگزاری جشـنواره مطبوعات 
در سـال 94 را از نخسـتين ثمـرات راه انـدازی دوبـاره خانـه مطبوعـات در 
سـال گذشـته دانسـت و گفـت: اعتقـاد دارم ايـن جشـنواره از آن مطبوعاتی 
هاسـت زيـرا نشـريات بـا هـم رقابـت نمـی كننـد بلكه اهالـی رسـانه تالش 
هـای خـود را بـه نمايـش مـی گذارنـد. وی تصريـح كـرد: در سـال همدلی 
و همزبانـی ملـت و دولـت، ايـن همزبانـی منحصـر بـه ملت و دولت نيسـت 
بلكـه ملـت و ملـت و دولـت و دولـت نيـز بايـد بـا هـم همدلـی و همزبانـی 
داشـته باشـند و همـكاری كننـد تـا فرمـوده رهبـری جنبـه عمـل بـه خود 
بگيـرد. مديـركل فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی اسـتان كرمان گفـت: همدلی و 
همزبانـی بـا اهالـی مطبوعات را از سـال قبل با مشـاركت در راه اندازی خانه 

مطبوعـات آغـاز كرديـم امـا امسـال بايـد بـه ثمـر بنشـيند.

راه اندازی سامانه 
ارسال پيامک شركت 
توزيع برق جنوب

عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
شـركت توزيع نيـروی برق جنوب 
اسـتان كرمـان معاونـت فـروش و 
خدمـات مشـتركين اين شـركت 
ارسـال  سـامانه  انـدازی  راه  از 
پيامک در سيسـتم جامـع فروش 
و خدمات مشـتركين در راسـتای 

اطالع رسـانی بهتر به مشـتركين و متقاضيان خريد انشـعاب راه اندازی خبر داد. 
سـعيد عسـكری افـزود: اين سيسـتم قابليت ارسـال پيامک به صورت خـودكار به 
متقاضـی خريـد انشـعاب و اطالع رسـانی مراحل خريد انشـعاب را دارا می باشـد. 
اطالعـات ارسـالی شـامل ارسـال زمـان بازديد و هماهنگـی های مربوطـه، نتيجه 
بازديـد، اعـالم هزينـه انشـعاب و شناسـه قبـض و پرداخـت، زمان نصـب كنتور و 
هماهنگـی هـای مربوطـه، و در نهايـت ارسـال رمز رايانه ايجاد شـده در سيسـتم 
مـی باشـد. وی ادامـه داد: همچنيـن مراحـل انجام خدمـات پس از فـروش نيز از 
طريـق ايـن سيسـتم بـه مشـترک ارسـال مـی گـردد. اين مراحل شـامل ارسـال 
هزينـه انجـام خدمات و شناسـه قبـض و پرداخت و نتيجه اعمال در سيسـتم می 
باشـد. از ديگـر قابليت های اين سيسـتم می توان به ارسـال پيامـک اخطار قطع، 

صـدور صورتحسـاب و عـدم صـدور صورتحسـاب اشـاره كرد.

اجرای طرح های 
ضيافت الهی و نشاط 
معنوی در بقاع 
متبركه استان

مديـركل اوقـاف و امـور خيريـه 
اسـتان كرمـان گفـت: طـرح هـای 
ضيافـت الهـی و نشـاط معنـوی در 
بقـاع متبركه اسـتان كرمـان برگزار 
می شـود. بـه گزارش ايسـنا حجت 

االسـالم محمـد قاسـمی زاده در نشسـت خبری اظهار كـرد: با تـالش همه مجموعه 
هـای اوقـاف، ارزيابـی عملكـرد اداره كل اوقـاف و امور خيريه اسـتان در طيف الف كه 
شـامل شـش اسـتان می شـود، بـرای چهارمين سـال متوالی جزو اسـتان هـای برتر 
شـد. وی افـزود: سـازمان اوقـاف بـرای هر سـال كاری برنامـه های پنج سـاله تنظيم 
كـرده و بـرش برنامـه تهيه می شـود و هر اسـتان در ايـن مجموعه موظف بـه اجرای 
شناسـه برنامه های خود اسـت. قاسـمی زاده تصريـح كرد: حوزه فعاليـت اوقاف چند 
ركـن اصلـی دارد كـه می توان به حـوزه فرهنگی از جمله در دو بخـش توجه به قرآن 
و فرهنگ قرآنی فعاليت اشـاره كرد و در اين راسـتا يكی از كارها، برگزاری مسـابقات 
قـرآن ملـی و بيـن المللی اسـت كه برگزاری مسـابقات از بخش، شـهر و اسـتان آغاز 
مـی شـود.وی بيان كرد: تعداد شـركت كنندگان در اين مسـابقات از حـدود يک هزار 
نفـر بـه قريـب به 30 هزار نفر رسـيده و بيش از ايـن ظرفيت در اسـتان كرمان وجود 

دارد و تـالش مـی كنيـم در سـال جـاری ايـن افزايش ظرفيـت دو برابر ايجاد شـود.

نظارت و ترويج 
سرلوحه برنامه های 
كشاورزی قرار 
گيرد

در  گفـت:  جيرفـت  فرمانـدار 
بخش كشـاورزی نظـارت و ترويج 
بايسـتی سـرلوحه برنامه هـا قرار 
گيـرد. بـه گـزارش ايرنـا، احمـد 
امينـی روش افـزود: بايـد در كنار 

توسـعه سـطح زيـر كشـت، اسـتفاده از فنـاوری هـای نوين هـم در برنامـه های 
گنجانـده شـود زيـرا مـی تـوان بـا تحقق ايـن امـر هزينه هـای توليـد را كاهش 
داد. وی خاطرنشـان كـرد: هـر سـال گلخانـه داران بايـد پالسـتيک هـای روی 
گلخانـه هـا را تعويـض كننـد كـه ايـن مسـاله موجب می شـود عالوه بـر صرف 
هزينـه هـای بـاال، وقـت گير هم باشـد اما اگر از پالسـتيک هايی اسـتفاده كنند 
كـه عمـر چنـد سـاله داشـته باشـند، صرفـه جويـی بسـيار بااليـی در هزينه ها 
مـی شـود. فرمانـدار جيرفـت ادامـه داد: كشـاورزان بايد قبـل از اقدام بـه اجرای 
طـرح هـای خـود، هزينـه های داشـت تـا برداشـت را مورد بررسـی قـرار دهند 
تـا مشـخص شـود اين طـرح توجيه اقتصـادی دارد. وی بـا تاكيد بر امـر آموزش 
خاطرنشـان كرد: متوليان امر كشـاورزی بايد از آموزش كشـاورزان غافل نشـوند 
زيـرا هـر انـدازه سـطح آگاهی كشـاورز افزايـش يابد به همـان انـدازه در افزايش 

بهـره وری موثر اسـت.

چه می خوانيد...
قطعـا شـما هـم در ايـن چنـد روز شـنيده ايـد كـه در غـذای برخی مـرغ ها جيوه وجود داشـته اسـت پـس مرغ نخريـد. در صفحـه »كرمان ويـج« به اين 

خبر پرداختـه ايم.

برق جنوباوقاف و امور خيريه فرمانداری جيرفتفرهنگ و ارشاد

گزارش »پیام ما« از شایعه مرغ های آلوده

دروغ
مرغ جیوه ای

 رضا عبادی زاده

کاله گشاد بر سر مصرف کنندگان
 گوشت سفید؟

در  بـه سـرطان  مبتاليـان  افزايـش  بـه  توجـه  بـا 
ايـران كـه برخی رسـانه هـا از آن بـه عنوان سـونامی 
سـرطان هـم نـام می برنـد، توجـه مـردم بـه عواملی 
كـه احتمـال ابتـال بـه سـرطان را افزايـش مـی دهند 
بيشـتر شـده و مـواد خوراكـی كـه مصرف مـی كنند 
بيشـترين توجـه را بـه خـود جلـب كـرده انـد. امـروز 
مـواد غذايـی ارگانيـک بيشـتر از گذشـته نـزد مـردم 
اهميـت دارنـد و اكثـر افراد نسـبت به غذايـی كه می 

خورند حسـاس هسـتند. 
در سـال هـای گذشـته بدليل مضرات مصـرف زياد 
گوشـت قرمـز بـه افـراد توصيـه شـد كـه از گوشـت 
مـرغ و ماهـی به جـای آن اسـتفاده كنند. اسـتفاده از 
گوشـت سـفيد در بيـن افـراد با سـن بـاال و مبتاليان 
بـه نسـبت  بيمـاری هايـی مثـل قنـد و چربـی  بـه 
گوشـت قرمز بيشـتر اسـت چرا كه گوشـت سـفيد در 
مقايسـه بـا گوشـت هاي قرمـز چربـي و آهـن كمتري 
دارد پـس بـراي اشـخاصي كه غلظت كلسـترول، تري 
گليسـيريد و اسـيداوريک خونشـان باالسـت و دچـار 
بيماري هـاي  قلبـي - عروقـي و يـا مشـكالت نقـرس 

هسـتند مناسـب تر از گوشـت قرمـز  مي باشـد. 
مـوارد فـوق باعـث شـده تـا تصور شـود گوشـت 
سـفيد از گوشـت قرمـز سـالم تر اسـت. بـا اين حال 
در سـال هـای اخيـر خبرهايـی در مـورد هورمونـی 
بـودن مـرغ هـا و در نتيجـه مضـر بـودن آن بـرای 
سـالمتی افـراد منتشـر مـی شـد اما خبـر آخری كه 
در مـورد گوشـت مـرغ در شـبكه هـای اجتماعـی 
بـود.  كننـده  نگـران  كمـی  شـد  منتشـر  موبايلـی 
حـاال ايـن سـوال پيـش مـی آيـد كـه اگر ايـن خبر 
درسـت باشـد، سـر افـرادی كـه در ايـن چند سـال 
بـه توصيـه كارشناسـان و پزشـكان از گوشـت مـرغ 
بـه جـای گوشـت قرمـز اسـتفاده مـی كردنـد كاله 

اسـت؟ رفته 

وجود جیوه در غذای مرغ غیر منطقی است
معاونت سـالمت اداره كل دامپزشـكی اسـتان كرمان 
بـه »پيـام مـا« مـی گويـد: تنهـا عنصـری كـه هيـچ 
كاربـردی در بـدن هيـچ موجـود زنـده ای نـدارد همين 
جيوه اسـت. عناصـر ديگر مثال در خون سـازی ويا ديگر 
مـوارد نقـش دارند امـا جيوه نه تنها نقشـی نـدارد بلكه 

بـرای موجـودات زنـده هـم 
مضـر اسـت. دكتـر صبـاغ 
افـزود: جيـوه فقـط باعـث 
مسـموميت انسـان و دام و 
طيـور مـی شـود و اگـر در 
غـذای مرغ ها جيـوه بريزند 
مرغ مسـموم می شـود. وی 
تصريـح كـرد: وجـود جيوه 
در غـذای مـرغ آن هم برای 
مـرغ  وزن  سـنگين شـدن 
كامـال غيـر منطقـی اسـت. 
شـما ببينيـد مـی گوينـد 
جيـوه يـک دماسـنج جيوه 
ای بـرای آلوده كـردن تمام 
ماهـی هـای يـک درياچـه 
كافـی اسـت پـس چگونـه 
مـرغ هـا جيـوه مـی خورند 
و نمـی ميرنـد؟ او ادامه داد: 

اگـر مـی گفتنـد ميـزان جيـوه در بـدن ماهـی هـا زياد 
شـده منطقـی تر بود چرا كـه با نفوذ مواد شـيميايی در 
درياهـا و اقيانـوس هـا ممكن اسـت جيـوه افزايش پيدا 
كنـد امـا در غـذای مـرغ هـا امـكان نـدارد. چرا كـه اگر 
مرغی جيوه بخورد مسـموم و تلف می شـود. آيا كسـی 

حاضـر اسـت بـه مـال خـود ضـرر بزند؟
معـاون سـالمت دامپزشـكی كرمـان دربـاره وجـود 
فلـزات سـنگين در غـذای مـرغ گفـت: در مكمـل هـا 
فلزات سـنگين مثل سـرب وجود دارد كه ضـرر ندارند. 
وی افـزود: همـه كارخانـه هـای مكمـل سـازی در كل 

كشـور آزمايشـگاه دارنـد و بايـد ميزان فلزات سـنگين 
را بسـنجند تا از حد مجاز بيشـتر نشـود. در سـيرجان 
هـم يـک كارخانـه مكمـل سـازی بـرای طيـور داريـم 
كـه آنجـا هـم آزمايشـگاه وجـود دارد. تا ميـزان فلزات 
سـنگين مجـاز نباشـد مجـوز پخـش داده نمـی شـود. 
صبـاغ تصريـح كـرد: در كرمـان اخبـار غيـر رسـمی از 
زيـاد بـودن فلـور در مكمل 
هـا بـه گـوش رسـيده امـا 
مسـتنندات وجـود نـدارد و 
نمـی تـوان بـه طـور قطعی 
اظهار نظر كـرد. صباغ ادامه 
داد: مـردم كرمـان بدانند از 
نظر فلـزات سـنگين در دام 
و طيور هيچ مشـكلی وجود 
راحـت  خيـال  بـا  و  نـدارد 
قرمـز  و  سـفيد  گوشـت 
معـاون  كننـد.  مصـرف  را 
سـالمت دامپزشـكی كرمان 
در پايـان گفـت: موضوعـی 
كـه بـرای مـا اهميـت دارد 
وجـود آنتـی بيوتيـک بيش 
از حـد مجاز در مرغ هاسـت 
كـه بـا پيگيـری هـای اداره 
كل دامپزشـكی از ايـن نظر 

هـم در كرمـان مشـكلی وجـود نـدارد.
وجود فلزات سنگین حد مجاز

در گوشت مضر نیست
خبـری كـه رئيـس سـازمان دامپزشـكی كشـور از 
وجـود فلزات سـنگين حـد مجـاز در گوشـت برخی از 
مـرغ هايی كـه در برنامـه پايش محصوالت خـام دامی 
آزمايش شـده بودند داد از نظر بسـياری از كارشناسـان 
بـی مـورد بـود. چرا كـه همانطـور كه معاونت سـالمت 
دامپزشـكی كرمـان هم گفـت فلزات سـنگين در اندازه 
مجـاز مـی توانـد در همـه مـواد غذايـی وجود داشـته 

باشـد و از ايـن نظـر مشـكلی نيسـت. يوسـفی، رئيس 
انجمـن صنفـی پـرورش دهندگان مـرغ گوشـتی، هم 
بـه شـرق گفتـه بـود: مـرغ دارانـی كـه در واحـد های 
پرورشـی خـوراک مـورد نياز خـود را توليد مـی كنند، 
هيـچ مشـكلی از ايـن نظـر ندارنـد و ردپـای فلـزات 
سـنگين در نمونـه گيـری هايـی پيـدا شـده اسـت كه 
مـرغ داران خـوراک مـورد نياز گله های مولدشـان را از 

كارخانـه هـای ديگـری تأمين مـی كردند.
80 درصد غذای طیور وارداتی است

دبيـر انجمـن ملـی طيـور ايـران بـه فرصـت امـروز 
مـی گويـد: صنعـت مرغـداري كشـور هر چـه مصيبت 
مي كشـد از نبـود برنـد اسـت. برندهـا هيـچ گاه حاضـر 
نمي شـوند محصول شـان را زيـر سـوال ببرنـد و هرگـز 
و  آنـي  سـودهاي  فـداي  را  بنـگاه  اسـتراتژيک  سـود 
افـزود:  فـرد  اصغـری  سـعيد  نمي كننـد.  لحظـه اي 
توليدكنندگانـي كه داراي برند هسـتند سـعي مي كنند 
ميـزان فلـزات سـنگين و آرسـنيک را در خـوراک دام و 
طيـور پاييـن بياورنـد امـا توليدكننـدگان غيرمجـاز، در 
توليـد دي كلسـيم فسـفات تنها به سـود لحظـه اي فكر 
مي كننـد. ماننـد داسـتان خمير مـرغ كه هيـچ كارخانه 
معـروف و شـناخته شـده اي حاضـر نمي شـود در توليد 
سوسـيس و كالباس از تاج خروس و امعا و احشـاي مرغ 
اسـتفاده كنـد و محصـول و برند خود را زير سـوال ببرد. 
وی بـه شـرق هـم گفتـه بـود: حـدود 80 درصـد ذرت 
و سـويای موردنيـاز بـرای فـراوری و تهيـه دان مـرغ، از 
كشـورهايی مانند اوكرايـن، برزيل، آرژانتيـن، هند و گاه 
قزاقسـتان وارد مـی شـود و بعد از قرنطينـه در بندرگاه، 
توسط كارشناسان دامپزشـكی و جهادكشاورزی بررسی 
و آزمايـش و يـک بـار هـم در فراينـد خريدوفـروش در 
مبـدأ و مقصـد چـک مـی شـوند و بـه چرخـه غذايـی 
طيـور راه پيـدا می كنند. بـرای فراوری، برخـی از موارد 
معدنـی نيـز وارد چرخه می شـوند و بسـته بـه خلوص، 
مـی تواننـد مقـداری از فلـزات سـنگين را بـه خـوراک 

اضافـه كنند.

چندی پیش، رئیس سازمان دامپزشکی کشور از وجود فلزات سنگین حد مجاز در گوشت برخی از مرغ 
هایی که در برنامه پایش محصوالت خام دامی آزمایش شده بودند، خبر داد. بعدتر اما در شبکه های 

اجتماعی موبایلی پیامکی با چنین مضمونی منتشر شد: »خبرخبرخبرخبر/ تااطالع ثانوی مرغ نخرید ونخورید 
اخبار8/30 اعالم کرد بیش ازبیست مرغداری درتهران دیشب پلمب شده بدلیل وجود جیوه وآهن که 

ماده ای خطرناک وسرطان زا بوده که درغذای مرغها میریختن بخاطراینکه مرغها سنگین وزن شوند لطفا به 
عزیزانی که دوستشان دارید اطالع رسانی کنید.« در این شماره »پیام ما« به این ماجرا پرداخته ایم.

چنـد  از  گذشـته  روز  كرمـان  شـهردار 
دربـاره  و  كـرد  بازديـد  كرمـان  در  خبرگـزاری 
مسـائل مختلـف شـهری كرمـان صحبـت كـرد. 
گزيـده صحبـت هـای سـيف الهـی را بـه نقل از 

ايرنـا و فـارس در زيـر مـی خوانيـد:
 شـهرداری كرمـان بـا انعقـاد 13 قـرارداد بـا 
قـرارگاه خاتـم االنبيـا بـه عنـوان يـک مجموعه 
قـوی، زمينـه توسـعه هـر چـه بهتـر و بيشـتر 

كرمـان را فراهـم كـرده اسـت.
 يـک هـزار و 500 مهنـدس بـرای همـكاری 
ثبت نـام  خاتم االنبيـاء  سـازندگی  قـرارگاه  بـا 
كرده انـد كـه تاكنـون 80 نيـرو بـه كار گرفتـه 

شـده  و 70 نفـر آنهـا كرمانـی هسـتند.
 مطالعـه متـروی كرمـان نيـز بـا پيـش بينـی 
2500 ميليـارد ريـال هزينه، آغاز شـده اسـت و 

در صـورت تصويـب، اجرايـی خواهد شـد.
 در حـال حاضـر 14 تقاطـع غير همسـطح در 

شـهر كرمان اجرا شـده و يا در دسـت اجرا است 
كـه با بهـره بـرداری از آنهـا، موضـوع ترافيک تا 

حد بسـيار خوبـی برطرف می شـود.
 بودجـه شـهر كرمـان بـا توجـه بـه وسـعت 
شـهر و پراكندگـی جمعيـت، جوابگـوی كامـل 
فعاليـت هـای عمرانی مـورد نياز نيسـت. بودجه 
امسـال شـهرداری كرمـان 3650 ميليـارد ريال 
در نظـر گرفتـه شـده اسـت كـه ايـن ميـزان در 
سـال گذشـته 2300 ميليـارد ريـال بوده اسـت. 
از مجمـوع 160ميليـارد ريـال موافقتنامه مبادله 
شـده 90 ميليـارد ريـال اعتبـار بـه شـهرداری 

يافت. اختصـاص  كرمـان 
 كل وسـعت شـهر كرمـان 13 هـزار هكتـار 
اسـت و تراكـم جمعيـت در هـر هكتـار 40 نفـر 
اسـت كه ايـن امر نشـانگر پرهزينه و كـم درآمد 
خـوب،  شـهرهای  در  اسـت.  شـهرداری  بـودن 
تراكـم جمعيـت در هـر هكتـار 180 نفـر و در 

تهـران حـدود 400 نفـر اسـت.
 اتوبـان صـدر يكـی از سـه ابرپـروژه خاورميانه 
اسـت كـه طـی دو سـال و نيـم و بـدون بـر هم 

زدن نظـم ترافيـک اجرا شـد.
 مهاجـرت مـردم از بافت قديم به سـمت بافت 
جديـد شـهر موجـب عـدم تـوازن در خدمـات 

زيربنايـی و عمرانی شـده اسـت.
 مهاجـرت بـه بافت جديد شـهر كرمان موجب 
شـده كه سـازمان های مختلف از جملـه ادارات، 
مـدارس و زيرسـاخت هـا در بافـت قديـم وجود 
داشـته باشـد و در بافـت جديـد نيـاز بـه احداث 
ايـن مـكان هـا باشـد و نيـز افـراد بـرای بهـره 
گيـری از خدمـات ايـن واحدهـا بايد مسـيرهای 

طوالنـی را طـی كنند.
 بودجـه شـهرداری كرمـان در سـال جـاری 
بـرای آسـفالت معابـر و خيابان هـا 100 ميليارد 

ريـال تعيين شـده اسـت.

 در حـال حاضـر مـردم عوارض بسـيار كمی را 
مـی پردازنـد و در بسـياری از مـوارد از پرداخـت 
آن گاليـه مـی كننـد امـا نمـی داننـد كـه اگـر 
تمامـی خانـواده هـای سـاكن در شـهر كرمـان 
بموقـع عـوارض خـود را پرداخـت كننـد، تنهـا 
يكـی ازوظايف شـهرداری را می تـوان اجرا كرد.

 مـردم همانگونـه كه انتظـار دريافـت خدمات 

شـهری مناسـب را دارنـد بايـد در همراهـی و 
همگامـی بـا شـهرداری نيـز فعال باشـند.

  اگـر مـردم بـا شـهرداری همراهـی نكننـد، 
شـهرداری مجبـور مـی شـود كـه زميـن های 
مربـوط بـه خـود را فروختـه و درآمـد آن را 
خـرج شـهر كند كـه اين امـر، خيانت به شـهر 

. ست ا

عدم همکاری مردم، باعث فروختن زمين های 
شهرداری و خيانت به شهر می شود

شهرداری
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44 چه می خوانيد...تاریخ
قسمت اول از فصل دوم خاطرات محمد صنعتی را در صفحه »تاريخ« بخوانيد.

در شماره قبل، قسمت هایی از وضعیت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کرمان در دوران کودکی آقای محمد صنعتی که مقارن با سال های جنگ جهانی دوم بود پرداختیم. در این 
شماره، نظر خوانندگان محترم را به دوران جوانی و همچنین آغاز فعالیت های اقتصادی ایشان جلب می نمایم. و از این گذر نظری بر اوضاع اقتصادی کرمان، به ویژه به اوج 

فعالیت کارخانه خورشید، به عنوان تنها کارخانه تولیدی کرمان در آن دوران خواهیم داشت:

 نوشيروان كيهانی زاده

نامه امپراتور چين باستان
به قباد ساسانی

طبـق كرونولـوژی تاريـخ چيـن باسـتان، امپراتـور وقت 
چيـن در سـال 520 ميـالدی نامه ای مفصـل و اندرزگونه 
بـود.  فرسـتاده  ايـران  وقـت  شـاه  ساسـانی  قبـاد  بـرای 
محاسـبات تقويمـی، تاريخ انشـاء اين نامـه را 17 ژوئن آن 
سـال تعييـن كـرده اسـت. اين نامه كـه متـن آن در تاريخ 
چين آورده شـده اسـت توسـط هياتی برياسـت يـک وزير 
پيشـين به تيسـفون ارسـال شـده بود و قباد ساسـانی آن 
را پنـج مـاه بعد و زمانی كه خودرا برای سـركوبی شـورش 
گرجـی هـا آمـاده می كـرد دريافت داشـت.  در ايـن پيام، 
امپراتـور چين از كاهـش حجم مبادالت تجاری دو كشـور 
كـه قبال چشـمگير بود گلـه كرده بـود. امپراتور قـول داده 
بـودـ  اگـر قبـاد تقاضا كندـ  به مسـاعی ايـران در بازداری 
اقـوام آلتائيـک و هـون از رخنه به قلمرو ايـران )در منطقه 

فـرارود( كمک خواهـد كرد.

سالروز كودتاي قوچان، قتل نادرشاه 
و تغيير مسير تاريخ خاورزمين

بـا  مصـادف  سـال  آن  )در  سـال 1747  ژوئـن  دهـم 
20خـرداد( در فتـح آبـاد قوچـان، نادرشـاه در خوابگاهش 
بـه دسـت تنـي چنـد از ژنرالهايـش بـه قتـل رسـيد و بـه 
ايـن ترتيـب ناپلئـون شـرق از ايـن دنيـا رفتـ  مـردي كه 
آرزو داشـت ايـران را بـار ديگـر ابرقدرت جهـان كند. دهم 
ژوئـن درعيـن حال سالگشـت مـرگ دو زمامدار برجسـته 
ديگـر اسـت. دو هـزار و هفتـاد سـال پيـش از قتـل نـادر، 
اسـكندر مقدونـي نيـز دهـم ژوئـن )سـال 323 پيـش از 
ميـالد( در بابـل )جنـوب غربي بغـداد امروز( درگذشـت و 
دهـم ژوئـن سـال 1190 فردريک باربروسـا )ريـش قرمز( 
پادشـاه امپراتـوري مقـدس )كاتوليكهاي اروپـا( در جريان 
لشكركشـي بـه خـاور ميانـه )جنگهـاي صليبـي( در رود 
سـالف )گوک سـو( در جنوب غربي آناتولـي )تركيه امروز( 

غـرق شـد و عمـرش پايـان يافت.
كودتـاي دهـم ژوئـن 1747 قوچـان، نـه تنهـا مسـير 
تاريـخ ايـران، بلكه سرنوشـت مشـرق زميـن را تغييـر داد. 
اگـر ايـن كودتا رخ نداده بود، انگلسـتان بر آسـياي جنوبي 
و بعـداً خاورميانـه، و روسـيه بـر قفقـاز و سـپس آسـياي 
ميانـه دسـت نمـي يافتنـد، افغانهـا )نامـي كـه انگلسـتان 
بـر ايرانيـان سـاكن خـاور ايـران زميـن گـذارده اسـت( از 
بدنـه ميهـن جـدا نمي شـدند و مسـائلی به نام كشـمير و 
وزيرسـتان بـه وجود نمي آمد و نقشـه جغرافيايي آسـياي 

جنوبـي چيز ديگـري بـود و ....

دعواي شهرداري تهران و قصابها
بر سر نرخ گوشت

معارضـه شـهرداري بـا توزيـع كنندگان گوشـت )عمده 
فروشـها( 19 خـرداد بـه اوج خود رسـيده بـود. در اين روز 
امينـي شـهردار وقـت )كـه در سـال 1388 فـوت شـد( به 
عمـده فروشـها اخطـار كـرد كه اگـر بخواهند بيـش از اين 
بازي درآورند، شـهرداري خود مسـتقيما به توزيع گوشـت 
ميـان قصابـي هـا اقـدام خواهـد كـرد و چنانچـه بعضـي 
قصابهـا اخـالل كننـد؛ در هـر كوچـه و خيابـان دكه نصب 
خواهـد كـرد و بـه فـروش گوشـت مشـغول خواهـد شـد.   
دعـوا بـر سـر ايـن بـود كـه شـهرداري نـرخ گوشـت را هر 
كيلـو گـرم 26 قـران تعيين كـرده بـود و قصابهـاي عمده 
فـروش مدعـي بودنـد كـه بـا ايـن نـرخ برايشـان سـودي 
حاصـل نمـي شـود زيرا بايـد گوشـت را هر كيلـو گرم 24 
قـران بـه قصابهـاي خرده فـروش بدهنـد و با پولـي كه به 
چوبـدار بـراي خريـد گوسـفند مـي دهنـد، بيـش از پنـج 
شـاهي )يک چهـارم يک قـران( در هر كيلو برايشـان نمي 
مانـد و شـهردار مـي گفـت كـه همين سـود كافي اسـت.

تاسيس انجمن تاريخ در ايران انتقاد 
از روزنامه نگاران و تاريخنگاران

دهـم ژوئـن 1968 )1347 هجري خورشـيدي و در آن 
سـال مصـادف بـا 20 خـرداد( آغاز بـكار »انجمـن تاريخ« 
در ايـران، در اجتمـاع صدهـا نفری ]و طبـق گزارش برخی 
از روزنامـه هـای تهـران، هـزاران نفـری[ اسـتاد، دبيـر و 
دانشـجوی رشـته تاريـخ در تـاالر باشـگاه معلمـان تهـران 

اعالم شـد.

درباره كائنات
امانوئـل وليكوفسـكي نويسـنده اي كـه دربـاره كائنات، 
پيدايـش »ونـوس« و احتمال برخورد سـتارگان با يكديگر 
كتـاب نوشـته و عقايـد تـازه اي در ايـن زمينـه هـا بيـان 
داشـته اسـت دهم ژوئن سـال 1895 به دنيا آمـد.  وي در 
كتـاب معـروف خود »ورلدز اين كاليژن« نوشـته اسـت كه 

»ونـوس« از داخـل سـياره مشـتري بيرون جهيده اسـت.

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

رهگذار عمر
 فصل دوم/قسمت اول 

فعالیت هاي اقتصادي
همـان گونـه كه در شـماره قبل متذكر شـديم و آقای 
صنعتـي نيـز در بيـان خاطـرات دوران كودكـي خويـش 
ذكـر نمـود. وي پـس از پايـان اتمـام تحصيـالت دوره 
ابتدايـي بـه دليـل عدم تـوان مالـی خانواده  و مشـكالت 
معيشـتی كـه آن زمـان گريبان گيـر اكثـر خانواده هـای 
كرمانـی بـود، جهـت كمـک بـه معيشـت خانـواده، در 
حدود سـن 14 ـ 15 سـالگي مجبور به تـرک تحصيل از 
مـدارس روزانـه و روي آوردن بـه فعاليت هـاي اقتصـادي 

گرديـد )1(. 
از آنجايـي كـه در آن مقطـع زمانـي در شـهر كرمـان، 
بـه غيـر از فعاليت هـاي كشـاورزي، كارگـري سـاختمان 
و يـا فعاليت هـاي كسـبه، تنهـا مركـزي كـه نوجوانـان و 
جوانـان مي توانسـتند در آن مشـغول بـه فعاليت شـوند، 
»كارخانـه خورشـيد« بـود و از طرفـی تعلـق خاصـی كه 
محمـد صنعتـی بـه امـور فنـي داشـت، لـذا گرايـش و 
تمايـل بـه فعاليـت در ايـن كارخانـه، او را بديـن سـمت 

سـوق داد.
 بـا توجـه بـه نقـش مهـم ايـن كارخانـه در تحـوالت 
سياسـي و اجتماعـي شـهر كرمـان در آن دوران، الزم 
اسـت در ابتـدا اشـاره اي اجمالـي بـه پيشـينه كارخانـه 
خورشـيد گـردد، تـا از ايـن گـذر خواننـدگان محتـرم، 
اشـراف بيشـتري به وضعيت اجتماعي و سياسـي كرمان 

در آن دوران حاصـل نماينـد. 
کارخانه خورشید

بـا نظري گـذرا بـه فعاليت هـاي ريسـندگي، بافندگي 
و مشـاغل مرتبـط بـا آن در كرمـان، مي توان پيشـينه ي 
آن را هـم سـنگ بـا تاريـخ كهـن اين ديـار برشـمرد. بر 
ايـن مدعـا حتـي برخـي معتقدنـد كـه وجـه تسـميه ي 
»كرمـان« نيـز برگرفتـه از رواج هنـر و صنعـت بافندگی 

در بيـن مردمـان آن بوده اسـت. 
پیشینه بافندگی در کرمان

بـا توّرقـی در منابـع و مأخـذ مي توان اشـاراتي دال بر 
رواج ايـن فنـون در بيـن اهالي، بـه ويژه دختـران و زنان 
كرمانـي يافـت. بـه عنـوان مثال به گذشـته ای يـک هزار 
سـاله اشـاره نمـود؛ آنجا كـه در جزء اموالی كـه از خليفه 
عباسـی باقـی مانـده بـود، يـک رقم هيجـده هـزار طاقه 
شـال كرمانـی بـود. بـا توجـه بـه ايـن روايـت، سـابقه ي 
شـال كرمـان اقاًل بـه هزار سـال پيش می رسـد )333 ق 

/ 944 م. يعنـی زمـان آل بويه(. 
يـا در گـذر »ماركوپولـو« جهانگـرد مشـهور ونيزي از 

ايـن ناحيـه، وي آورده:
 »... دختـران و زنـان كرمانـی، پارچه هـای ابريشـمی 
را بـه ظرافـت بسـيار در هـر رنـگ بـه اشـكال مختلـف 
نيـز  و  می بافنـد  نقـوش  و سـاير  پرنـدگان  و  حيوانـات 

پرده هـای بسـيار زيبـا بـرای خانـان و سـرداران تهيـه 
می كننـد. ايـن پرده هـا آن قـدر زيبا اسـت كه ديدنشـان 
آدم را جـادو می كنـد. رو متكايـی، مالفـه و نازبالش هايی 
از حريـر بـه زيبايـی و ظرافـت تمـام درسـت می كننـد« 

.)2(
اگـر تنهـا بـه تاريـخ چنـد قـرن اخيـر كرمـان نيـز 
متعـدد  متـون سـفرنامه هاي  بيـن  در  نماييـم،  اسـتناد 
مي تـوان اشـارات زيـادي در خصـوص اشـتغال و مهارت 
اهالـي ايـن ديـار بـه فعاليت هـاي ريسـندگي و بافندگي 

مشـاهده نمـود. 
»تاورينـه« سـياح و تاجـر معـروف فرانسـوی كه برای 
تجـارت در عصـر صفويـه به كرمـان آمـده، آورده: ... »در 
اواخر سـنه 1647م )1058 ق( در سـفر سـيم بـه ايران، 
يكـی از پارسـيان را مالقـات كـردم . از حـال پشـم های 
اختصاصـی جويـا شـدم. معلوم شـد كه منبـع اصلی اين 
پشـم ايالـت كرمـان اسـت ـ كـه همـان كارامانـی قديم 
باشـد ـ در كوه هـای مجـاور شـهر علف هايـی می رويـد 
كـه ايـن خاصيـت به آن هـا اختصـاص دارد. تمـام گبرها 
در ايالـت كرمـان متوطن شـده و تجارت ابريشـم متعلق 
بـه آن هاسـت. ازيـن پشـم، شـال می بافنـد كـه در ايران 
بـه كمـر می بندنـد، و پارچـه ی لطيـف نازكی هـم از آن 
ترتيـب می دهنـد كـه من دو طاقـه از آن ها را به فرانسـه 

آورده« )3(.
و يـا در دوره قاجاريـه در سـفرنامه تلگرافچی فرنگیـ  
وی مأمور كشـيدن سـيم تلگـراف به كرمان بـود ـ آمده: 
... شـهر كرمـان ، خيلی تفصيـل دارد. اوالً شـال باف خانه 
زيـاد و پانـزده هـزار نفـر شـال باف دارد. چند جـا رفتيم 
تماشـا كرديـم. مـرد و بچه هـای كوچـک چنـد نفـر بـه 
سـن هفت نرسـيده در تـوی زير زميـن، در اتـاق تاريک 
متعفن نشسـته، مشـغول شـال بافتـن بودند. دو سـاعت 
پيـش از طلـوع آفتـاب شـروع، و شـب تـا يـک سـاعت 
بعـد از مغـرب كار می كردنـد. مواجب بچه از سـالی سـه 

تومـان ، الـی ده تومـان اسـت. مـرد، سـالی ده تومـان 
الـی بيسـت و پنـج تومـان دارد. معلـوم اسـت كسـی كه 
بيسـت و پنـج تومـان مواجب اوسـت خيلی كامل اسـت 
كار  سـببش  و  می ميرنـد  جـوان  اكثـر  شـال باف ها   ...
سـخت و عفونـت اطـاق و هوای بـد آنجا اسـت، و جميع 

بدحال انـد« )4(.  و  ناخـوش  شـال باف ها 
از ذكـر روايـات افـراد ديگـري چـون: »ادوارد بـراون« 
اطنـاب  بـه دليـل   ... و  )5(، سـر پرسـی سـايكس )6( 
خـودداري نمـوده و در ادامه بـه آثار »ميرزا قاسـم اديب 
كرمانـي« )7(  اشـاره مي كنيـم كه از آن هـم مي توان به 
اشـتغال اكثريـت اهالـي كرمـان بـه اين صنعت پـي برد.

بـا ذكر ايـن مقدمه، كه هـدف بيان پيشـينه و مهارت 
اهالـي ايـن ديار در صنعـت و هنر ريسـندگي و بافندگي 

بـود، بايـد گفـت، تأسـيس كارخانـه خورشـيد در شـهر 
كرمـان بـا چنين پشـتوانه اي صـورت گرفت. 

مؤسسـين ايـن كارخانـه، كه همگـي از رجـال متنفذ 
و متمـول كرمـان محسـوب مي گرديدند، درصـدد بودند 
تـا ضمـن دايـر نمـودن كارخانـه اي كـه نـوع فعاليـت 
آن ريشـه در تاريـخ و فرهنـگ ايـن ناحيـه داشـت، بـا 
ايجـاد بزرگ تريـن مركـز اقتصادي در شـهر، بـه بهترين 
شـكل ممكـن از مهـارت و اسـتعداد اهالـي در اين زمينه 

نمايند. اسـتفاده 
محمـد صنعتـي در خصـوص ويژگي هـا، نـوع فعاليت، 
نحـوه كار كارگـران و محيط كارخانه خورشـيد مي گويد:

»پـس از طـي شـش كالس ابتدايـي، چـون متوجـه 
شـدم پـدرم بـه رغـم تـالش و كوشـش بسـيار در امـر 
كشـاورزي، تـوان مالـي مناسـبي جهت ادامـه ي تحصيل 
بنـده نـدارد، بـه ماننـد اكثـر نوجوانـان هم سـن و سـال 
خـودم، تصميـم گرفتـم تـا به صـورت شـبانه تحصيلم را 
ادامـه دهـم و روزها بـه حرفه اي رو آورم تا ضمن كسـب 

مهـارت، كمـک خـرج خانـواده نيز باشـم. 
لـذا بـا توجـه بـه ايـن كـه از كودكـي تعلـق خاصـي 
بـه انجـام امـور فنـي داشـتم، و از طرفـي شـنيده بـودم 
كارخانـه خورشـيد، تنهـا مجموعه اي اسـت كه در شـهر 
كرمـان، در جـوار فعاليـت رايـج آن، داراي قسـمت هاي 
فنـي نيز مي باشـد، پـدرم را متقاعـد نمودم تا با اشـتغال 
مـن در كارخانـه خورشـيد موافقـت نمايـد، و از آنجايـی 
كـه در آن زمـان شـهر كرمان جمعيتی حـدود 10 تا 15 
هـزار نفـر داشـت و كارخانـه بـه كارگـر احتياج داشـت، 
توانسـتم در اولين حضـور در كارخانـه و تقاضای كار، در 

آنجا مشـغول كار شـوم.
پیشینه و فعالیت کارخانه خورشید

شـروع بـه كار بنـده در كارخانـه خورشـيد در سـال 
1327ش.  بـود. امـا الزم اسـت در ابتـدا جهـت اطـالع 
خواننـدگان محتـرم از تنهـا مجموعه ي بـزرگ اقتصادي، 
سياسـي و اجتماعـي در آن دوران، اطالعات بيشـتري از 

كارخانـه خورشـيد ارايـه نمايم. 
كارخانه خورشـيد در سال 1314 ش. )8( توسط چند 

نفـر از متموليـن كرمانـي كه اكثراً صاحبـان كارخانه هاي 
قالي بافـي نيـز بودنـد، چـون: محمـد ارجمنـد، غالمرضا 
آگاه، ابوالقاسـم هرنـدي، علـی هنری، دكتر علـي ايراني، 
كيانيـان،  عامـري،  امـان اهلل  كالنتـري،  سـاالر  عـزت اهلل 
سروشـيان و ... احـداث گرديد. بي ترديد نيـاز كارگاه هاي 
قالي بافـي ايـن افـراد به پشـم و نـخ  و همچنيـن تقاضاي 
اشـتغال  پتـه دوزي  بـه  كـه  كرمانـي  زنـان  از  بسـياري 
داشـتند، بـه ايـن مـاده اوليـه، در انگيـزه و تمايـل آنـان 

جهـت احـداث ايـن كارخانه نقشـي اساسـي داشـت.
از آنجايـي كـه بيشـتر مؤسسـين و سـهام داران ايـن 
در  لـذا  بودنـد،  كرمـان  مقيـم  يزدي هـاي  از  كارخانـه 
پـر  نقشـي  آنـان  كارخانـه،  كالن  سياسـت گذاري هاي 
رنگ تـر ايفـا مي نمودنـد، حتـي اكثـر روسـاي كارخانـه 
نيـز بـا سـفارش و درخواسـت آنـان انتخـاب مي شـدند، 
افـرادي چـون: معيـن زاده رفسـنجانی، طاهـري يـزدي، 

يـزدي. حائـري زاده 
 كارخانه به طور شـبانه روزي در سـه شـيفت مشـغول 
فعاليـت بـود و كارگـران كارخانـه هـر كـدام در يكـي از 
سـه شـيفت؛ از سـاعت 6 صبح تـا 2 بعد از ظهـر، از 2 تا 
10 شـب و از 10 شـب تـا 6 صبـح بـه كار مي پرداختند. 
چـون در آن زمان داشـتن و اسـتفاده از سـاعت به مانند 
اكنـون رايـج نبود، جهـت اطالع كارگـران از زمان حضور 
و شـروع بـه كار در كارخانـه و همچنيـن اعـالم پايـان 
كار هـر شـيفت، از بـوق بزرگـي كـه در كارخانـه وجـود 
داشـت اسـتفاده مي كردنـد. بديـن گونـه كه نيم سـاعت 
قبـل از شـروع هـر شـيفت كاري، بـوق كارخانـه به صدا 
بـا شـنيدن  منـازل خويـش  در  كارگـران  و  درمي آمـد 
صـداي بـوق متوجـه مي شـدند كـه تـا زمـان حضـور در 
كارخانـه و شـروع به كار، نيم سـاعت وقت دارنـد. زماني 
كـه شـروع بـه كار شـيفت جديد مي رسـيد، دوبـاره بوق 
بـه صـدا درمي آمد و كارگراني كه مشـغول بـه كار بودند 
متوجـه مي شـدند زمـان كاري آنـان پايـان يافتـه و بايد 
بـه منـازل خود مراجعـه نمايند و كارگران شـيفت جديد 

نيـز به سـالن كارخانـه وارد مي شـدند. 
ادامه دارد ...

پی نوشت:
)1(ـ  الزم بـه ذكـر اسـت در آن زمـان تعـدادی از افـراد در منـزل خويـش 
اقـدام بـه دايـر نمـودن كالس های شـبانه نمـوده بودنـد، از جمله شـخصی 
بـه نـام آقـای طاهـری )واقـع در خيابان شـريعتی، كوچـه ی روبـروی بانک 
سـپه(، كـه بنـده جهـت ادامـه تحصيـل بـه منـزل وی می رفتـم )محمـد 

. ) صنعتی
)2( ـ سفرنامه ي ماركوپولو، با مقدمه جان ماسفيلد، ص 174.

)3( ـ تاورنيه، بارون: سفرنامه ي تاورنيه، ص 189.
)4( ـ جهـت اطـالع بيشـتر، نـک: تلگرافچـی فرنگـی، تصحيـح: ايرج افشـار، 

ص 205.
)5(ـ  جهـت اطـالع بيشـتر، نـک: بـراون، ادوارد: يک سـال در ميـان ايرانيان 

رجوع شـود.
)6( ـ ژنـرال سـر پرسـی سـايكس مأمـور دولـت انگليـس كـه كنسـولگری 
انگليـس در كرمـان را نيـز افتتـاح نمـود، وی در كتـاب خاطـرات خـود )ده 

هـزار مايـل در ايـران( مطالبـي در ايـن خصـوص آورده اسـت.
)7( ـ نـک: اديـب، قاسـمی كرمانـی: كليـات آثـار اديـب قاسـمی كرمانی، به 

كوشـش، ايرج افشـار.
)8( ـ برابر با 1935 ميالدي.

كـه  نكتـه ای  تنهـا  كتابخانـه،  تأسـيس  بانيـان  از  تجليـل  ـ ضمـن   )9(
همـواره ذهنـم را بـه خـود مشـغول داشـته، اطـالق نـام »كتابخانـه ملی 
كرمـان« بـر سـر دِر ايـن مـكان اسـت! آيـا بهتـر و مناسـب تر نبـود از 
عنـوان »كتابخانـه مركـزی« اسـتفاده  شـود؟!! چـرا كـه كرمـان كشـوری 
جداگانـه نيسـت كـه از ايـن عبـارت اسـتفاده شـود و آن گونـه كـه بنده 
اطـالع دارم، در هـر كشـور تنهـا يـک كتابخانـه )معمـوالً در پايتخت( به 
عنـوان »ملـی« وجـود دارد. در اينجـا و بـه هميـن بهانه باز از مسـئولين 
امـر می خواهـم در خصـوص  تغييـر نـام و اصـالح نـام سـر دِر كتابخانـه 

اقـدام نماينـد )محمـد صنعتـی(.

امروز در تاريخ
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اگر مطلب این صفحه را پسندیده اید

شماره              را پیامک کنید 
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5 سالمت5 چه می خوانيد...
اگر می خواهيد با روش های پيشگيری و درمان انواع هپاتيت آشنا شويد صفحه »سالمت« امروز را از دست ندهيد.

حتـی اگر به سـادگی قـادر به تكميـل جدول 
كلمـات متقاطـع باشـيد و مرتباً دوسـتانتان را در 
بازی كلمات شكسـت  دهيد، ممكن اسـت عادات 
روزانـه ديگـری داشـته باشـيد كـه به ذهن شـما 
لطمـه بزنـد، تخريـب نرون های عصبی ارزشـمند 
بـا راه هـای عجيب! 6 موضـوع وجود دارنـد كه به 
گفتـه كارشناسـان برجسـته می توانـد بـه قـوه ی 

درک شـما آسـيب برساند.
بیش از حد نگران هستید

ناراحتـی در مـورد مسـائل مالـی، نگرانـی در 
مـورد پروژه هـای زيـاد كاری و تـالش برای حفظ 
ظاهـر زندگی اجتماعـی، می تواند موجب ترشـح 
تركيبـی از هورمون هـای استرسـی گـردد. دكتـر 
برنـدن كلـی، متخصـص مغـز و اعصـاب در مركز 
پزشـكی دانشـگاه ايالتـی اوهايـو در كولومبـوس 
اوهايـو می گويـد: »اسـترس  بيـش ازحد نـه تنها 
عملكـرد مغز را تضعيـف می كند  بلكه بـا افزايش 
خطـر ابتـال بـه آلزايمـر مرتبـط اسـت. »تصـور 
بـا  مرتبـط  هورمونـی  تغييـرات  كـه  می شـود 

اسـترس پشـت اين رابطـه پنهان باشـد. ) تمرين 
های يوگا و مديتيشـن را برای آرام شـدِن سـريع 

كنيد.( امتحـان 
شلوار جینتان کوچک شده

بـه گفتـه كلـی، بـه نظـر می رسـد بـه انگيزه 
بيشـتری برای الغر مانـدن نياز داريـد، تحقيقات 
نشـان داده اسـت كـه مـرض چاقـی در سـنين 
شـناختی ضعيـف  عملكـرد  موجـب  ميانسـالی 
تـر و بعدهـا افزايـش خطـر ابتـال بـه زوال عقـل 
شـود. نتايـج مطالعـه  ی منتشـر شـده در مجله ی 
امريكايـی علم امـراض مسـری، حاكـی از ارتباط 
بيـن چاقی و توانايـی فكری پاييـن در نوجوانی و 
بزرگسـالی می باشـد. كلـی می گويـد: »به هرحال، 
مرض چاقی مشـكل پزشـكی پيچيد ه ای اسـت.« 
به گفته ی او، رها شـدن از آن سـاده نيسـت، خواه 
ايـن چاقـی از عواقب برخی مشـكالت پزشـكی و 

خـواه ناشـی از خـود مـرض چاقی باشـد.
زندگی شیرینی دارید

دكتـر آلـن توفيـق، پزشـک طـب خـواب و 

متخصـص مغـز و اعصـاب، می گويـد: قنـد نـه 
تنهـا چند سـانت بـه دور كمرتان اضافـه می كند، 
از حـد آن می توانـد روی  بلكـه مصـرف بيـش 
سـلول های مغزتـان تاثيـر بگـذارد. توفيق اشـاره 
دارد كـه، »ديابـت خطـر ابتـال بـه زوال عقـل را 
تشـديد می كنـد.« طبـق مطالعـه ی انجـام شـده 
بـر  روی حيوانات در دانشـگاه كاليفرنيای جنوبی، 
ممكـن اسـت اثـر منفـی قنـد روی مغز بـه  علت 
افزايـش التهابـات باشـد. كشـفيات حاكـی از آن 
اسـت كـه رژيم هـای غذايـی مملـو از قنـد روی 
عملكـرد سـلول های مغـزی و توانايـی شـناختی 

تاثيـر منفـی دارد.
شما استاد انجاِم کارهای همزمان هستید

نوشـتن ايميـل درحالـی كـه بـا همكارتـان 
بحـث می كنيـد و خـوردن ناهـار در همين حين، 
آشـنا به نظـر می رسـد؟ توفيـق می گويـد، ايـن 
فعاليت هـای  می توانـد  همزمـان  كارهـای  نـوع 
پردازشـی مغـز شـما را محـدود كند .«مسـوليت 
اصلـِی لًب  پيشـانی، تمركـز كردن اسـت اما توان 

پردازشـی آن محدود اسـت.« چنانچه سعی كنيد 
از مغزتـان بيـش از توان منطقی اش كار بكشـيد، 
گاهـی  از  هـر  مغزتـان  عملكـرد  اسـت  ممكـن 
متوقـف شـود، حالتـی مشـابه بـه هنـگ كـردن 
كامپيوتـر هنگاميكـه تـالش می كنيـد چنديـن 

برنامـه را همزمـان بـاز كنيد.
با دوستی که سیگاریست وقت 

می گذرانید
سـيگار  اگـر  حتـی  توفيـق،  گفتـه ی  بـه 

نمی كشـيد، استنشـاق بوی سـيگارِ ديگران، مغز 
را در معـرض تركيبی از مواد سـمی قرار می دهد. 
»قـرار گرفتـن طوالنـی مـدت در معـرض دود 
سـيگار ميـزان مونواكسـيدكربن بـدن را افزايـش 
می دهـد كـه جايگزيـن اكسـيژن حياتـی مـورد 
نيـاز مغـز و بـدن می گـردد.« در صـورت آسـيِب 
رگ هـای خونـی و نرون هـا، توانايـی سـلول های 
مغـزی بـرای برقـراری ارتبـاط صحيـح و حفـظ 

اطالعـات بـه شـكل درسـت مختـل می شـود.

5 موضوع عجيب كه می تواند ضريب هوشی شما را پايين بياورد!
كلينيک زيبايی پيام ماسالمت

در اين سـتون قصـد داريم 
پزشـکی  سـواالت  پاسـخ 
خواننـدگان مـان را در زمينه 
هـای مختلف پزشـکی بديم.
همچنيـن توصيـه هـای مهم 
خـود  زبـان  از  را  سـالمتی 
باشـيم.در  داشـته  پزشـکان 
ايـن شـماره سـواالتی را كه 

خواننـدگان مـا در زمينه پوسـت و زيبايی داشـته 
انـد دكتـر عبـاس صفا بـه سـواالت خواننـدگان 

اند. داده  پاسـخ  مـان 
خواننـدگان محتـرم لطفـا سـواالت خـود را در 
رابطـه با تمـام رشـته هـای تخصصی پزشـکی را 
بـه شـماره 10009353412500 پيامـک كنيـد تا از 
طريـق دكتـر صفـا بـا پزشـکان متخصـص حاذق 
شـهرمان در ميـان گذاشـته و پاسـخ را در ايـن 

سـتون چـاپ كنيم.
www.drsafa.org

0933...0796
چـه تفاوتـی بيـن اولتراسـونيک و روش هـای 
زمانـی  چـه  دارد؟  وجـود  قديمـی  ليپوساكشـن 
نتايـج درمـان بـا اولتراسـونيک را خواهـم ديـد؟

اولتراسـونيک كويتيشـن يـک روش بـدون جراحـی، 
درد و خونريـزی اسـت. بزرگتريـن تفـاوت بيـن درمـان 
بـا اولتراسـونيک  و ليپوساكشـن ليـزری در روش حـذف 

اسـت. چربی 
اولتراسـونيک از گرمـا بـرای حملـه بـه سـلول هـای 
چربـی اسـتفاده مـی كنـد. اولتراسـونيک بـرای مناطـق 
بزرگتـر بهتـر اسـت و ليپوساكشـن ليـزری بـرای مناطق 
كوچكتـر. بسـياری از مراجعيـن، از ليپوساكشـن به دليل 
حساسـيت بسـيار زيـاد ليـزر ناراضی هسـتند. بـه همين 

دليـل ليـزر بـرای مناطـق كوچـک مفيدتر اسـت.
سـريع  و  مشـهود  كامـاًل  نتايـج  مـوارد  اغلـب  در 
خواهـد بـود. ليپوساكشـن باعـث ايجـاد تـورم خواهـد 
شـد كـه اثـرات حقيقـی جراحـی را مـی پوشـاند. در 
شـود  مـی  ايجـاد  تـورم  حداقـِل  اولتراسـونيک  روش 
بنابرايـن نتايـج كامـاًل مشـهود خواهـد بـود. اگـر شـما 
تـورم داريـد، بـرای ديـدن نتايـج بايـد 1 الـی 3 مـاه 

كنيـد. صبـر 

0913...7838
دوره نقاهـت در ليپوليز)برداشـتن چربـی هـا (
بـه چـه شـکلي اسـت؟ تيجـه نهايـي چـه موقع 

مي شـود؟ مشـخص 
از مـدت كوتاهـي )1تا4سـاعت (  فـرد  معمـوال بعـد 
مرخـص مـي شـود )سـرپايي وبـدون نيـاز به بسـتري (و 
1تـا3 روز اسـتراحت در منزل توصيه ميشـود زيـرا بعد از 
رفـع اثـر داروهـاي بي حسـي درد قابل تحملـي مثل درد 
گوفتگـي وجـود دارد كـه فـرد راحـت تـر اسـت در منزل 
باشـد .حـدود 2-3 هفتـه محـل كار شـده تـورم دارد كه 
خـود بـه خـود رفـع مـي شـود وپوشـيدن گـن ضـروري 

. است 
نتقريبـا در همـان روزهـا وهفتـه اول نتايـج ابتدايـي 
كامـال مشـخص اسـت وبـه وضـوح ازحجم چربـي موضع 
كاسـته مي شـود. ولـي نتيجه نهايـي نياز بـه 3تا12هفته 

دارد. زمان 

0913...4221
روش پيشـگيری از تشکيل اسـکار)آثار برجای 
مانده از آسـيب های پوسـتی يا زخم هـا( كدامند؟

زخـم  كننـده  ترميـم  هـای  كـرم  انـواع  از  اسـتفاده 
بالفاصلـه يـا چندروز بعـد از ايجـاد زخم توصيه ميشـود. 
ايـن كـرم ها بـا مكانيـزم های متفاوت تشـكيل اسـكار را 
بـه حداقـل مـی رسـانند. همچنيـن تركيبـات سـيليكون 
در كاهـش اسـكارنقش ثابـت شـده ای دارنـد. اگـر محل 
بريدگـی بـا دقـت و بـا ظرافـت توسـط جراح پالسـتيک 
بخيـه شـده باشـد اسـكار بـه حداقـل می رسـد ولـی اگر 
محل زخم ترميم نشـده باشـد اسـكاری بزرگ و بدشـكل 

در محـل ضايعـه خواهيم داشـت.
بعضی از اشـخاص بطور ذاتی مسـتعد تشـكيل اسـكار 
هسـتند و بـا كوچكتريـن آسـيب پوسـتی و زخم، اسـكار 
تشـكيل مـی شـود. اسـكارها معمـوالً حتی بـدون درمان 
تمايـل بـه پسـرفت دارنـد گرچـه رسـيدن به ايـن نتيجه 
نهايـی ممكـن اسـت چنديـن سـال طـول بكشـد ) البته 
نـه همـه اسـكارها، بعضـی ها ممكن اسـت برای هميشـه 

بمانند(. باقـی 

دکتر خالقی نیا در گفت و گو با »پیام ما«:

هپاتیت B و C تنها از طریق آزمایش تخصصی قابل تشخیص  است 
 عطيه بهره بر

هپاتيت چيست؟ و علل آن كدام است؟
هپاتيـت بـه معنـی التهـاب نسـج كبـد اسـت و داليـل 
غيـر  و  ارگانيـک  مـواد  داروهـا،  سـموم،  مثـل  متعـددی 
ارگانيـک، ويـروس هـا و سـايرعوامل عفونـی مـی تواننـد 
التهاب نسـج كبـد را بوجود دارد. از ميـان تمام عوامل ايجاد 
كننـده هپاتيت فقط عوامل عفونی )هپاتيت های ويروسـی( 
قابـل انتقال انـد. بنابراين هپاتيت اتوايميـون )خودايمنی( و 

هپاتيـت هـای دارويـی غير قابـل انتقال هسـتند.
هپاتيـت های ويروسـی تمايل دارند به سـرعت درنسـج 
كبد نشـر يا تكثير شـوند. هپاتيت های ويروسـی بر حسـب 
مـدت زمـان ماندگاری در بدن هر شـخص بـه دو گروه حاد 
و مزمـن تقسـيم بندی مـی شـوند. هپاتيت های ويروسـی 
حـاد، هپاتيـت هايی مثل هپاتيت A و E هسـتند كه كمتر 
از 6 مـاه در بـدن باقـی مـی مانـد وناشـی ازمصـرف آب و 

غـذای آلـوده مـی باشـد. در حالـی كـه هپاتيـت 
هـای ويروسـی مزمـن بيشـتر از 6 مـاه و حتی تا 
پايـان عمـر در نسـج كبد باقـی می ماننـد ، مثل 

. C و B ويـروس های هپاتيـت
چند نوع هپاتيت ويروسی وجود دارد؟

دانشـمندان هفت نوع هپاتيت ويروسـی را كشف 
مشـكالت  ايجـاد  باعـث  می تواننـد  كـه  كرده انـد 
 C و B كبـدی شـوند ولـی هپاتيـت ويروسـی
جـزو معضـالت اكثـر جوامع می باشـند.
هـر فـرد از چـه طريقـی مـی 
توانـد ويروس هپاتيـت را در 
بدن خود شناسـايی كند؟

شناسـايی هپاتيـت های 
 C و   B مزمـن  ويروسـی 
در بـدن هر فـرد معموال 
آزمايـش  طريـق  از 
بـه  اسـت.  خـون 
دليل اينكه فرد 
مبتـال به اين 
س  و يـر و

مـی 
توانـد 
ر  د

خيلی 
ز  ا
قـع  ا مو
از بـدو تولـد 
يـا 20 سـال  تـا 10 

هيـچ عالمتـی نداشـته باشـد و بيمـار ممكـن اسـت، فقـط 
از خسـتگی و ضعـف شـاكی باشـد لـذا از طريـق بالينـی 
تشـخيص قابـل انجـام نيسـت. مگـر اينكـه تخريـب كامل 
بافـت كبـد اتفـاق افتـاده باشـد البتـه در ايـن مـورد هـم 
نميتـوان هپاتيـت هـای ويروسـی را از يكديگـر افتـراق داد 
و تنهـا از طريـق انجـام آزمايشـات تخصصـی خـون ميتوان 
نـوع ويروس B يا C را تشـخيص داد. البتـه به طور معمول 
توصيـه بـه انجـام آزمايـش خـون بـرای شناسـايی هپاتيت 
هـای ويروسـی در همـه افـراد نمی شـود و تنهـا در افراد پر 
خطـر انجـام آزمايـش خون جهـت شناسـايی هپاتيت های 
ويروسـی توصيـه می شـود. افـراد پـر خطر شـامل معتادان 
تزريقـی، كسـانی كـه فـرد مبتال بـه هپاتيـت B در خانواده 
دارنـد و افـرادی كـه از مـادران مبتـال بـه هپاتيـت B بدنيا 

آمـده انـد، افرادی كـه افزايش غيـر قابل توجيـه آنزيم های 
كبـدی دارنـد و افـرادی كـه دريافت خـون يا فـرآورده های 

انـد. داشـته   1370 سـال  از  قبـل  را  خونـی 
چنديـن آزمايـش بـرای تشـخيص و بررسـی هپاتيتهای 

مزمـن ويروسـی وجـود دارد :
1( سـنجش ميـزان انزيـم هـای كبـدی از طريـق انجام 

آزمايـش خـون .
2( مقـدار ويـروس )PCR( از طريق انجام آزمايش خون 
كـه بر اين اسـاس ميتـوان تصميم گيـری كرد كـه ويروس 

فعال اسـت يا غيـر فعال .
3(فيبرو اسكن 

اگـر التهابـی در نسـج كبـد ايجـاد شـده باشـد يـا اينكه 
تخريـب بافت كبد حاصل شـده باشـد نياز به نمونـه برداری 
از نسـج كبـد داريـم. روش معمول برای تشـخيص التهاب و 
شـدت تخريـب كبد )فيبروز كبـدی( نمونه بـرداری از بافت 
كبـد بـا سـوزنهای مخصوص تحـت بی حسـی موضعی می 
باشـد.اين روش در كنـار مزايـای خـود ، معايبـی نيـز دارد 
كـه محققـان را بـرآن داشـته اسـت كـه روش هـای نوينی 
بـرای تشـخيص دقيق تـر بيماری هـای كبدی ابـداع كنند.

يكـی از جديدتريـن و پيشـرفته تريـن تكنولوژی هـای ارائه 
شـده جهـت تشـخيص و اندازه گيـری دقيق شـدت فيبروز 
و سـيروز كبـدی و همچنيـن اسـتئاتوز كبـد، انجـام تسـت 
فيبرواسـكن اسـت. فيبرواسكن در بررسـی ضايعات ناشی از 
ابتـال بـه كبـد چرب،هپاتيـت B، C و ... بسـيار موثر اسـت. 
دسـتگاه فيبرواسـكن با اسـتفاده از امواج اولتراسـوند ميزان 
سـختی كبد را اندازه گيری كرده و شـدت فيبروز و سـيروز 
كبـدی را تشـخيص مـی دهـد. انجام تسـت فيبرواسـكن با 
نظـر و صالحديد پزشـک معالج در موارد بسـياری می تواند 
جايگزيـن نمونه برداری از كبد )بيوپسـی( باشـد. روش فوق 
بـدون هيـچ گونـه عارضـه جانبـی و بـدون درد و خونريزی 
اسـت در عـرض كمتـر از 5 دقيقـه ميزان تخريب كبـد را با 
دقـت بسـيار بـاال ) حـدود 95 تـا 100 درصد ( می سـنجد. 
خوشـبختانه در حـال حاضـر ايـن دسـتگاه در شـهر كرمان 
وجـود دارد و بـرای بيمـاران بـا صالحديد پزشـک معالج به 
راحتـی قابـل انجـام اسـت.يكی از فوايد ديگر ايـن روش اين 
اسـت كـه می توان هـر 6 ماه تا يكسـال يكبار اين تسـت را 

تكـرار كـرد و ميـزان تخريب را بررسـی كرد.
ويروس هپاتيت از چه راه هايی انتقال می يابد؟

 بـر اسـاس نـوع ويـروس راه هـای انتقال كامـال متفاوت 
هسـتند. هپاتيـت هـای ويروسـی مزمـن B وC تقريبـا راه 
انتقال مشـترک دارند. راه های انتقال اين دسـته از هپاتيت 
هـای ويروسـی از طريـق خون و فـراورده های خونـی آلوده 
و تمـاس جنسـی پر خطر می باشـد. البته ويـروس هپاتيت 
B نسـبت بـه ويـروس هپاتيـت C شـانس انتقال بيشـتری 
از طريـق تمـاس جنسـی دارد. يكـی ديگراز راه هـای انتقال 
هپاتيـت B انتقـال از مـادر به نوزاد به خصـوص در بدو تولد 
اسـت، راه ديگـر انتقال از طريق خون و فـرآورده های خونی 
آلـوده و تمـاس با سـوزن آلـوده اسـت. ويروسـهای هپاتيت 
حـاد AوE تنهـااز طريـق مصـرف آب وغذای آلـوده منتقل 

ميشوند.

 نكتـه قابـل توجه اين اسـت كـه هپاتيت های ويروسـی 
مزمـن بـر خالف نـوع حـاد از طريـق آب وغـذا منتقل نمی 

شوند.
 ناقـل بيمـاری هپاتيتB به چه كسـانی گفته می 

شود؟
افـراد مبتـال بـه هپاتيـت مزمـن B كـه تخريـب بافـت 
كبـدی ندارنـد ويـا ناچيـز اسـت و مقـدار ويـروس پاييـن، 
آنزيـم هـای كبـد نرمـال دارنـد را حامل يـا ناقل سـالم می 
ناميـم. ايـن افراد كسـانی هسـتند كه نيـاز به درمـان ندارند 
و فقـط بايـد پيگيری شـوند و در صورتی كه مقـدار ويروس 
و يـا آنزيـم هـای كبـدی افزايـش يافته مـورد بررسـی قرار 
گيرد.ايـن گونـه افـراد ممكن اسـت تا پايان عمـر هيچ گونه 
درمانی نياز نداشـته باشـند تقريبا 50 تا 60 درصد بيمارانی 

كـه هپاتيـت B دارنـد جـز اين دسـته قـرار مـی گيرند.
راه های پيشگيری هپاتيت كدام اند؟

اسـت. واكسيناسـيون  پيشـگيری  راه  مهمتريـن 
واكسيناسـيون در مورد هپاتيـت B به صورت برنامه معمول 
كشـوری انجـام مـی شـود.تمام كـودكان در بـدو تولد‚ يک 
مـاه بعـد از تولد و 6 مـاه بعد عليه هپاتيت B واكسـينه می 
شـوند. اگـر فـرد دوره واكسيناسـيونش كامـل شـد و ايمنی 
بـرای بـدن ايجـاد شـده باشـد ديگـر تـا پايـان عمر نيـاز به 
واكسيناسـيون مجـدد نـدارد، مگر افراد خـاص مثل بيماران 
همودياليـزی يـا بيمـاران پيوند اعضـا كه ممكن اسـت نياز 
بـه واكسيناسـيون مجدد داشـته باشـند. افـراد خانـواده ای 
كـه يـک فرد مبتـال بـه هپاتيـت B در خانـواده دارنـد، اگر 
مبتـال نشـده اند بايـد حتما سـطح ايمنی بدن آنهـا كنترل 
شـود، اگر ميزان ايمنی بدن پايين باشـد بايد واكسيناسـون 
مجـدد انجـام شـود.با انجـام واكسيناسـيون در صورتـی كه 
پاسـخ ايمنـی مناسـب در بـدن ايجـاد شـده باشـد احتمال 
مبتال شـدن نزديک به صفر اسـت.در مـورد ويروس هپاتيت 

C هنـوز واكسـن در دسـترس وجود نـدارد.
روش های درمان هپاتيت را توضيح دهيد؟

در مـورد هپاتيـتB در حـال حاضـر درمـان قطعی برای 
از بيـن بـردن ويـروس وجـود ندارد.امـا هـدف از درمـان در 
مـورد هپاتيـت B در حـال حاضـر غيرفعال كـردن ويروس 
اسـت كه در صـورت غيرفعال بودن احتمال آسـيب به بافت 
كبـد بسـيار كم می شـود. در صـورت فعال بـودن ويروس و 
نيـاز بـه درمان با نظر پزشـک معالـج می توان از قـرص و يا 

تزريـق هفتگی اسـتفاده كرد.
در افـراد مبتـال بـه ويـروس هپاتيـت C درمـان قطعی با 
درصـد موفقيت بسـيار بـاال وجـود دارد و می تـوان ويروس 

را از بـدن پـاک كرد.
نشـدن  درمـان  و  ويـروس  بـودن  فعـال  عـوارض 

؟ چيسـت
در صـورت عـدم درمـان و تخريـب كامـل بافـت كبدی، 
سـيروز ايجـاد مـی شود.سـيروز يعنـی تخريب نهايـی بافت 
كبـد، و عـوارض آن شـامل آسـيت )تجمـع مايـع در داخل 
شـكم(، خونريزی از دسـتگاه گوارش فوقانـی و تحتانی افت 
سـطح هوشـياری و در نهايت افزايش خطر ابتال به سـرطان 

كبد می باشـد. 

هپاتیت نوعی بیماری ویروسی است که منجر به سرطان کبد می گردد و باید با افزایش 
آگاهی درصد ابتال و راههای انتقال از این بیماری را بررسی کنیم. سال گذشته خبری مبنی 
افزایش چهار درصدی ابتال به هپاتیت در ایران منتشر شد. بیماری که برخی آگاهی زیادی 

از آن ندارند. برای اشنایی بیشتر با این بیماری و راه های جلوگیری و درمان هپاتیت با 
دکتر مهدی خالقی نیا، متخصص بیماری های عفونی صحبت کرده ایم که از نظرتان می گذرد.

سلطنتی عطر بزنید
را  ادكلـن  و  عطـر  بيـن  تفـاوت  افـراد  از  بعضـی  هنـوز 
نمی داننـد. فـرق اين محصوالت تنها در ميـزان غلظت عصاره 
روغنـی سـازنده بوهـای مختلف اسـت. بديهی اسـت هر قدر 
غلظـت عصاره روغنی در يک بو بيشـتر باشـد، ماندگاری اش 

بيشـتر خواهـد بود.
غليـظ تريـن عصـاره، عطـر يـا perfume نـام دارد بـا 
غلظتـی بيـن 40-15% خالصترين و ماندگارترين بوهاسـت 

و در عيـن حـال گرانتريـن نـوع عطـر اسـت.
و بعـد از آن بـه ترتيـب، Eau de Perfume بـا غلظتـی 
در حـدود 15-7% رايـج ترين نوع عطر اسـت كـه ماندگاری 

مناسـبی دارد و بـه گرانی عطر هم نيسـت.
ادو توالـت )Eau de Toilette( در حـدود 6-1% غلظت 
 Eau de( داشـته بـوی ماليمـی دارد و آخـر از همه ادوكلـن
 Eau de( اسـت كـه در واقـع همـان ادو توالـت )Cologne
Toilette( اسـت، بويـی ماليـم دارد و مانـدگاری اش نيز به 
همـان انـدازه اسـت. در ايـن شـماره از صفحه سـالمت قصد 
داريـم عطرهايـی بـا كيفيـت و از بهتريـن برندهـا را به شـما 
معرفـی كنيـم. در همين راسـتا ميالد حسـينی نسـب مدير 

فروشـگاه سـرزمين عطر تعدادی از عطرهای با كيفيت  را به 
شـما معرفـی می كند.

برند رانسه
»فرانسـوا رانسـه« بنيانگذار برند فرانسوی »رانسـه« از سال 
1795بـا خلـق عطرياتی بی مانند برای خانواده ی سـلطمنتی 
بناپـارت كار خـود را بـه صـورت جـدی آغـاز كرد و بـه خاطر 
عالقـه و احتـرام زيـادی كه برای ناپلئـون و خانـواده ی او قائل 

از  كـدام  هـر  بـود 
رايحـه های خـود را 
بـه يكـی از اعضـای 
اهـدا  خانـواده  ايـن 
كـرد. بعد از فرانسـوا 
پسـر بزرگش »جان 
را  پـدر  راه  رانسـه« 
سـال  در  داد.  ادامـه 
در  درسـت   1845
زمانـی كـه مهـد مد 
از پاريس در فرانسـه 
بـه شـهر ميـالن در 
ايتاليـا تغييـر مـكان 
رانسـه  داد، خانـواده 

بـه ميـالن مهاجرت كردنـد و در آن جا بـه كار و حرفه ی خود 
ادامـه دادنـد.

ايـن برنـد در حـال حاضـر بـه دسـت يكـی از نـوادگان 
فرانسـوا رانسـه بـه نـام »جوانـی رانسـه« در ايتاليـا اداره می 
شـود و 3 اليـن عطری بسـيار خـاص دارد كه يكـی به تازگی 
آغـاز بـه كار كرده و 2 اليـن ديگر آن مختص عطرهای كهنی 
اسـت كه به دسـت بنيـان گذاران ايـن كمپانی خلق شـده و 

امـروزه دوبـاره احيا شـده اند:
 RANCE COLLECTION( اليـن خصوصی رانسـه
PRIVEE Eau de Toilette( ايـن اليـن مختـص توليد 
آدوتوالـت هـای كهـن ايـن برنـد اسـت و رايحه هايـی كه به 

خانـواده ی سـلطنتی اهـدا شـده را در بر مـی گيرد.
 COLLECTION( رانسـه  سـلطنتی  اليـن 
ادپرفيـوم  اليـن   )IMPERIALE Eau de Perfume
هـای قديمـی رانسـه كه هر رايحه توسـط فرانسـو رانسـه به 
يكـی از اعضـای خانـواده ناپلئـون اهـدا شـده تـا ادای دينـی 

محبوبش«ناپلئـون«. فرمانـروای  بـه  باشـد 
 LES ETOILE Eau de(الين جديد سـتارگان رانسـه
Perfume( الينی كه به دسـت نوه ی فرانسـو رانسـه ،خانم 
»جيـن سـندرا رانسـه« در سـال 2012 خلق شـد تـا نگاهی 

مـدرن به ميراث ارزشـمند اين برندها داشـته باشـد...

برند هیلی
كشـاير  يـور  متولـد   )James heeley( هيلـی  جيمـز 
انگلسـتان، طـراح جوانی اسـت كه الهـام از طبيعـت در تمام 
طراحـی های او به چشـم می خورد.او فلسـفه و زيباشناسـی 
را در دانشـكده ی كينـگ دانشـگاه لنـدن خوانده اسـت و در 
حـال حاضر در پاريـس زندگی می كند. به عنـوان يک طراح 
كـه همـواره از طبيعـت ايده می گيردكامال منطقی اسـت كه 
جيمـز هيلی شـيفته ی دنيـای رايحه ها شـود. در روند خلق 
كارهـای طراحی خـود، اين مرد انگليسـی جوان كشـف كرد 
كـه چگونـه رايحه هـا طراحی و سـاخته مـی شـوند. يكی از 
اوليـن رايحـه هـای او Menthe Fraiche  اسـت كـه در 
سـال2006 بـه عنوان يـک رايحه برازنده و معاصـر و پر كاربد 
از يک ماده سـاده و در عين حال سـخت )نعناع( گرفته شـد 

و بسـيار مـورد توجه قـرار گرفت.
كوچكتريـن جزئيـات از خلـق رايحه تا بسـته بنـدی قابل 
بازيافـت همگی منحصرا در شـركت هيلی طراحی می شـود.

امـروز Heeley يكـی از معـدود خانـه هـای عطر مسـتقل و 
لوكـس در اروپـا اسـت و همين اسـتقالل بـه خالق آثـار، اين 
آزادی را مـی دهـد تـا رايحـه هايـی منحصـر بـه فـرد، تک و 

سراسـر خالقيـت را بيافريند.

پيشنهاد

برای تهيه اين دو عطر خوش بو به چهار طهماسب آباد 
روبروی كانون هنر »سرزمين عطر« مراجعه نماييد

3 2 2 2 0 1 2 9 و   3 2 2 3 0 0 6 8
ساعات 9-13 و 22-17
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66 چه می خوانيد...جامعه
مصاحبه اختصاصی ياسر سيستانی نژاد با محمدعلی علومی نويسنده كتاب عطای پهلوان را در صفحه »فرهنگ« بخوانيد.

گفت وگو با محمد علی علومی نویسنده عطای پهلوان

عطای پهلوان؛ ابالغ 
ارزش های کهن ایرانی

 ياسر سيستانی نژاد

 عطـا احمـدی چهـره شـاخص كرمان اسـت كه 
همـه او را بـه عنوان انسـانی نيکخواه می شناسـند. 
چه شـد كـه اين شـخصيت موضوع داسـتان »عطای 

گرفت؟ قـرار  پهلوان« 
بـا نگاهـی كه به آمارهای رسـمی می اندازيـم متوجه می 
شـويم كـه ملـت ما مدت هاسـت به طـرزی هولنـاک درگير 
موضوعـی با عنوان بحران شـرافت شـده انـد. هفت ميليون و 
پانصـد هزار پرونده كالهبرداری در دادگسـتری و بی توجهی 
به هم نوع و در حاشـيه اش به محيط زيسـت در حد فاجعه 
اسـت. آن چه كه روزگاری ارزش انسـانی محسـوب می شـد 
بـه داليل متعدد اكنون  اگر نگوييم بالهت-  داللت بر سـاده 
دلـی دارد. و در مقابـل، تقلـب و حيله گـری و كالهبرداری و 
امثالهـم كـه روزی روزگاری ضـد ارزش محسـوب مـی شـد، 
حـاال گفتـه و ناگفتـه زيركی و نبوغ محسـوب می شـود.  در 
چنيـن فضايـی و با غلبـه اين طرز تفكر، رمـان عطای پهلوان 
كوشـش ناقـص مـن در جهت ابـالغ ارزش های كهـن ايرانی 
چـون آييـن پهلوانی اسـت كه پيوسـته با جوانمـردی همراه 
بـوده اسـت. خوشـبختانه نمونـه حـی و حاضـر آن آمـوزگار 
شـريف و پهلـوان عزيـز و جوانمـرد بـزرگ »پهلـوان عطـا 
احمدی« اسـت. آيين پهلوانی و جوانمردی سـابقه ديرين در 
فرهنگ ما دارد. پيش از اسـالم سـياوش به سـبب مهربانی و 
حفـظ پيمـان - حتی با دشـمنان خود-  تن به مرگ سـپرد. 
فريـدون نيـز نمونـه ای ديگـر از پهلوانان باسـتانی اسـت كه 
ضحـاک بيدادگـر و جادوپرسـت را برانداخـت. رسـتم مظهر 
جوانمـردی ايرانـی اسـت كـه در كنـار مظلومان بـود. پس از 
اسـالم نمـاد جوانمـردی و فتوت به موال علـی)ع( منتقل می 
شـود و آن حضـرت سرسلسـله جوانمـردان قـرار مـی گيـرد 
كـه در شـأن ايشـان گفتـه شـده:»ال فتـی ااّل علی ال سـيف 

ذوالفقار« ااّل 
پهلـوان عطـا احمـدی نمونـه ای  از پيـروان جوانمـردان 

ايرانـی از روزگار باسـتان تـا كنـون اسـت.
 در رمـان عطـای پهلوان نيز ماننـد ديگر آثارتان 
به اسـاطير نظر داشـته ايـد. اگر ممکن اسـت در اين 

زمينـه توضيح دهيد؟
اسـطوره تعريـف سـاده ای دارد. اگـر بـه تعريـف مرسـوم 
اسـطوره بپردازيـم مـی توانيـم بگوييـم نمـاد، زبان اسـطوره 
اسـت و جلـوه ای از نمـاد هـم در اسـتعاره تبلـور مـی يابـد. 
در پرداخـت ايـن رمـان بـه برخـی از حـوادث ممكـن الوقوع 
پرداختـه ام كـه می تواند مظهری از تـداوم تاريخ اجتماعی و 

فرهنگـی اين سـرزمين باشـد.
در روايـت داسـتان وانمـود شـده كه پهلوان عطـا احمدی 
در دوران خردسـالی دوسـتی بـه نـام اسـماعيل داشـته كـه 
فرزنـد ابراهيـم، پهلـوان ماهانـی بوده اسـت. اسـماعيل پس 
از مـرگ پـدر ناچار مـی شـود در كارگاه های قالـی بافی كار 
كنـد و به سـبب سـوء تغذيـه و نبود پزشـک حـاذق و جهل 
عـام جوانمـرگ مـی شـود. ايـن موضوع شـوم بر ذهـن عطا 
تأثيـر مـی گـذارد تا عمر و زندگـی خود را وقـف ايجاد دانش 
و رفـع جهـل و تـداوم جوانمردی كند. اسـماعيل در فرهنگ 

اديـان ابراهيمـی مظهری از قربانی شـدن نوجوانان اسـت. در 
نقـط ديگـر داسـتان نيـز عالـم خيـال و واقـع در هـم تنيده 

می شـود.
عطـا  سرگذشـت  كـه  رسـد  مـی  نظـر  بـه   
احمـدی فاقد كشـمکش های داسـتانی باشـد. چون 
ايشـان بيش از 60 سـال اسـت كـه با كارهـای اداری 
يکنواخـت مشـغول اسـت يـا وقـت خـود را صرف 
امـور عام المنفعـه در كرمان مـی كند. ظاهـراً از اين 
نـوع زندگی نمـی توان يک رمـان مهيـج و متکی بر 
كشـمکش سـاخت. با اين موضـوع موافق هسـتيد؟

ج- بلـه هميـن طـور اسـت! نـگارش ايـن رمـان، دشـوار 
بـود. اجـازه بدهيـد قبـل از آن يـک مثـال بزنم. فيلمسـازی 
مثـل مرحـوم علی حاتمی شـخصيت هـا را آن طـور كه می 
خواهـد بـه تصويـر می كشـد و كاری به واقعيـت وجودی آن 

هـا نـدارد. نمونـه اش كمـال الملک يـا حاجی واشـنگتن. 
پهلـوان عطـا برای همـه كرمانی ها شـخصيتی شـناخته 
شـده اسـت. من بـرای ايجاد كشـمكش در داسـتان موضوع 

مبهمـی را در پرداخـت شـخصيت يگانـه و منحصـر بـه فرد 
پهلـوان عطـا مطرح كـرده ام. مثالً وانمـود كرده ام كـه او در 
سـنين نوجوانی شـاهد كشـته شـدن سـرگرد سـخايی بوده 
اسـت. بـا ايـن توضيـح كـه سـرگرد سـخايی اوليـن قربانـی 
كودتـای 28 مـرداد 32 در كل ايـران اسـت. بعـد از آن بـود 
كـه كودتاگـران اعـدام هـا، حبـس هـا، تبعيدهـای ملّيون و 
تـوده ای هـا را در سراسـر كشـور شـروع كردنـد. در صحنـه 
رمـان وانمود شـده كـه عطای نوجوان صحنه تكه پاره شـدن 
مرحـوم سـخايی را توسـط اراذل و اوبـاش مـی بينـد. ازاذلی 
كـه در عـوض اين خـوش خدمتی- قتـل سـخايی-  از رژيم 
سـابق امتيـازات فـراوان می گيرنـد و همين موضـوع عاملی 
مـی شـود كه عطا هميشـه از صاحبـان قدرت و يـا به تعبير 

دكتـر شـريعتی اربابـان زر و زور و تزويـر فاصلـه مـی گيرد.
 رونمايـی از كتاب »عطای پهلوان« در نمايشـگاه 
كتاب تهـران برگزار شـد. وزير ارشـاد، اسـتاندار و... 
هـم حضـور داشـتند. اما نـه عطـای پهلـوان در آن 
حضـور داشـت و نه نويسـنده عطـای پهلـوان. چرا؟

بـه چنـد دليـل. قبـل از همـه ايـن كـه خـود پهلـوان در 

اين مراسـم شـركت نداشـت و من كه فقط وسـيله و ابزاری 
بـرای بيان خصايص نيک اين انسـان هسـتم بـه طريق اولی 

ضرورتـی نمـی ديـدم كه در مراسـم شـركت كنم.
دوم ايـن كـه در همـه جـای جهـان واقعيـت ايـن اسـت 
كـه هنرمنـد مغلـوب سياسـت اسـت؛ امـا در ايـران بـه ويژه 
در چنـد سـال گذشـته مقهـور سياسـت شـده اسـت. بـرای 
ايـن جانـب كـه هيـچ عالقـه ای بـه سياسـت و بـازی هـای 
پيچيـده آن نـدارم و تنهـا و تنهـا مجـذوب فرهنـگ و هنـر 
جهانـی خودمـان چـون شـاهنامه و خمسـه نظامی، هـزار و 
يكشـب، آثـار خواجـو، عطـار حافـظ سـعدی هسـتم چنين 
ادراكـی دارم كـه اكثريـت قريب بـه اتفاق سياسـتمداران هر 
دو جنـاح، هنرمنـد را موجـودی زايـد و حاشـيه ای و ابزاری 
اسـت كـه فقـط هنـگام رأی گيـری و انتخابـات بـه كار می 
آينـد. ايـن نـوع نگاه ما را از هفتصد سـال پيـش هم عقب تر 
مـی برد. آن زمانی كه سـعدی فرمود:»هنرمنـد قدر بيند  در 
صدر نشـيند.« چون نـه قدردانی وجـود دارد و نه احترامی از 
جانـب دولتمردان و سياسـت پيشـگان. من شـهر خودم]بم[ 
را مـی گويـم. تا جايی كـه به خاطر دارم چـه قبل و چه پس 
از انقـالب هنرمنـدان زيـادی ماننـد روح انگيـز سـامی نـژاد، 
داريوش رفيعی، بسـطامی، كورس سـرهنگ زاده و همچنين 
در ترجمـه و رياضيـات اسـتاد پرويز شـهرياری و... را داشـته 
ايم؛ اما هيچ گاه مسـئوالن رسـمی فرهنگی قـدردان هنر آن 
هـا نبودنـد. اگر زلزله بـم اتفاق نمی افتاد و ما ايرج بسـطامی 

را از دسـت نمـی داديـم، هميـن يـک تـاالر محقـر هـم  بـه 
نـام ايـرج بسـطامی نامگـذاری نمی شـد. من اگر بـه چيزی 
مفتخـر باشـم عكـس گرفتـن بـا دولتمـردان نيسـت. بلكـه 
افتخارم اين اسـت كه در كنار شـخصيت محبوب داسـتانی و 

انسـان يگانـه ای چون عطا باشـم.
 معلوم است كه دل پری داريد؟

ببيـن! در دولـت قبـل شـاهد بـی عدالتی های تأسـف بار 
و دردنـاک بوديـم. يـک نمونـه اش را برايـت بگويـم. قبـل از 
گرانـی ها از طرف مؤسسـه ای پر طمطراق كه در اساسـنامه 
اش آمـده كـه »ادبيـات داسـتانی ايـران را حفـظ كنـد و 
گسـترش دهد« به يک نويسـنده متوسـط بابـت صد صفحه 
رمـان مبلـغ بسـيار گـزاف حـق التأليف داده شـد. چـون كه 
نويسـنده اش دوسـتانی در فـالن جنـاح داشـت و در همـان 
حـال بسـياری از مراكـز دولتی وابسـته به ارشـاد در سراسـر 

كشـور بـه دليل كمبـود بودجـه تعطيل می شـد.
 آيـا عطـا احمـدی در زمينـه ارائـه اطالعـات 
همـکاری مورد انتظار شـما را داشـت؟ چون ايشـان 

شـخصيتی عـاری از نـام خواهی هسـتند؟
درسـت اسـت! شـخصيت خـاص عطـا چنـان اسـت كـه 

اعتقـاد دارد هيـچ كار قابـل توجهـی انجـام نداده اسـت. می 
گويـد اگـر كاری هـم انجـام داده حقـوق بگير هميـن مردم 
اسـت و بـرای آنها كار كرده اسـت. اين فرد سـردار بی ادعای 
سـازندگی اسـت. برای نـگارش اين رمان عـالوه بر تحقيقاتی 
كـه دربـاره عطا كرده ام از نوشـته های محمد علی فردوسـی 
در نشـريه اسـتقامت و صحبت هايـی كه با برخی شـاگردان 
عطـا كردم توانسـتم مجموعـه اطالعاتـی فراهـم آورم كه در 
نـگارش رمـان از آن هـا بهـره بـردم. بگـذار اين را هـم اضافه 
كنـم عطـا در عيـن بی ادعايی بـه خاطر هوش باال و سـلوک 
عارفانـه اش بـا هسـتی بـه طـرز شـگفت آوری ماننـد يـک 
فيلسـوف اجتماعـی يـا عالم علـم كالم درک خود از هسـتی 
را در نوشـته هايـی بـا عنـوان »پنـد پـدر« بـه رشـته تحرير 

درآورده اسـت.   
 آيـا از رمانی كـه درباره عطا نوشـته ايـد راضی 

؟ هستيد
نـه راضـی نيسـتم. گر بريـزی بحـر را در كـوزه ای / چند 
گنجـد قسـمت يـک روزه ای. عطا پهلوانی اسـت كـه نه تنها 
جسـم را پرورد بلكه جسـم خود را در خدمـت جوانمردی در 
آورده اسـت. عطا معلم اسـت نه معلمی كه معلمی را شـغلی 
بدانـد تـا حقوقـی بگيـرد و بازنشسـته شـود و از مزايـای آن 
بهـره مند شـود. بلكـه او آموزگار نسـل های بعـد از خود نيز 
هسـت. عطا فلسـفه مـی داند اما نـه از طريـق مطالعه كتاب 
هـای فلسـفی بلكه اين را از طريق سـلوک عرفانی و هسـتی 
فـرا گرفتـه اسـت. عطا بـه جوهـره آرمانی سياسـت پرداخته 
بـی آنكـه در گروهـی و جناحـی قرار بگيـرد. او سـربلندی و 
دانـش را بـرای هموطنـان خـود خواسـته و در ايـن جهـت 
كوشـيده اسـت.  عطـا جاودانـه اسـت و باعـث نيكبختی من 
اسـت اگر در پرتو آن انسـان بزرگ اين رمان خوانده شـده و 
بر اشـخاصی تأثير بگذارد.  اميدوارم كه نمايشـنامه نويسـان، 
فيلمسـازان و ديگر نويسـندگان هم اسـتانی بـه موضوع عطا 

احمـدی بپردازند.
 خود عطا راضی بود؟

شـنيده ام كـه عطـا ايـن رمـان را دو بـار خوانـده و بـا 
بزرگـواری گفتـه اسـت كـه علومـی درباره مـن اغـراق كرده 
اسـت. امـا واقعيـت ايـن اسـت كه مـن دربـاره ايشـان اغراق 
نكـرده ام. شـخصيت متواضـع عطـا ايـن گونـه اسـت كه هر 

تعريفـی را دربـاره خـود اغـراق مـی داند.
 و سخن آخر؟

مـن معتقـدم فرهنـگ هـزاران سـاله ميهـن بـر مهـر و 
دوسـتی بنا شـده و حتـی در سـخت ترين شـرايط همچون 
حملـه مغوالن يا اسـكندر و يـا حمله اعراب و يـا تيمور هيچ 
وقـت خاموش نشـده اسـت. يک نمونه دوسـتی و رادمنشـی 
را- كه اخيراً در مسـابقه اسـتانی در بم برگزار شـد- مثال می 
زنـم. يـک دختر نوجوان يازده سـاله جيرفتی بـه نام »فاطمه 
براهـام« كـه برنده بخش كودک و نوجوان بود پشـت تريبون 
رفـت و در كمـال اعجاب همگان و خود من اعالم داشـت كه 
جايـزه ام را بـه علومـی تقديـم مـی كنـم. به گمان بـه خانم 
براهـام نمونـه ای از رفتـار زن ايرانـی در گـذر تاريـخ اسـت. 
همـان دليـری گردآفريـد، شـجاعت فرنگيـس و بزرگـواری 

جريـره )مادر فـرود( را دارد.
براهـام بـه خاطـر رفتار آموزنده اش از مرز شـهر و اسـتان 
فراتـر مـی رود و همچنـان كـه عطـا از حـد شـهر و اسـتان 
باالتر اسـت. جز اين كه پهلوان عطا در سـنين سـالخوردگی 
و براهام در سـنين خردسـالی اسـت. اما محتوا همان پهلوانی 

و جوانمردی اسـت.

عطا احمدي درخت تنومند خدمت
و علم آموزی كرمان

عطـا احمـدي در اوليـن روز آذر مـاه سـال يكهـزار و 
سـيصد و پانـزده در روسـتاي هينمـان واقـع در كوهپايـه 

كرمـان بـه دنيـا آمد.
و  مومـن  مـردي  احمـدي  محمـد  مرحـوم  پـدرش 
پـر تـالش و عالقمنـد بـه قـرآن، كتـاب حافـظ و حملـه 
حيـدري بـود كـه در منـزل و مغـازه خـوار وبـار فروشـي 
كوچـک خـودش در خيابـان ابـو حامـد مطالعه مـي كرد.

پـدرش اهـل كرمـان سـاكن محلـه بـازار شـاه بـود و 
شـجاع،  رشـيده،  زنـي  عراقـي  عـذرا  مرحومـه  مـادرش 
مرحـوم  دختـر  او  بـود.  پهلـوان  و  فـداكار  زحمتكـش، 
كربالئـي اصغـر از همراهـان حـكام بختيـاري بـود كـه به 
كرمـان آمـده و مانـدگار شـده بـود مي باشـد. عطا شـش 
ماهـه بـود كـه همـراه والدينـش بـه كرمـان آمـد و در 
منزلشـان واقـع در محله بازار شـاه دوران كودكـي خود را 
سـپري كـرد. پنج سـاله بـود كه مـادر فرهيختـه اش او را 
به مكتب سـپرد قـرآن را نزد مرحومه مالخـاور و مرحومه 
بـي بـي كوچـک آموخت و كتـاب حافـظ را نـزد مرحومه 
بـي بـي جوهري خواند كـه عطا همـواره از آن ها به نيكي 

يـاد مـي كند.
سـپس راهي مدرسـه كاوياني كـه از مجموعه موقوفات 
زرتشـتيان كرمـان بـود شـد و از پايـه سـوم تـا نهـم را در 
مدرسـه ايرانشـهر بـه فراگيـري درس پرداخـت كـه ايـن 
مدرسـه در آن زمـان تحـت نظـارت مرحـوم ميـرزا بـرزو 
آميغـي قـرار داشـت كـه عطـا احمـدي همـواره يـاد او را 
عزيـز مـي دارد و مـي گويـد درس نظـم، پـي گيـري و 
فـداكاري را پـس از پدر و مـادر عماًل نزد ايـن مدير نمونه 
آموخـت و پس از اتمام اين دوره تحصيل وارد دانشسـراي 
مقدماتي كرمان شـد و همراه با درس به ورزش باسـتاني، 
واليبـال ، بسـكتبال ، فوتبـال اهميـت ميـداد و پـس از 
فراغـت از تحصيـل دقيقـاً در سـالروز تولـدش و در سـن 
هيجـده سـالگي به مديـر و آموزگاري مدرسـه گوغر بافت 

شـد. منصوب 
از همـان ابتـداي خدمـت تـا كنـون همه جـا نمازخانه 
و زميـن ورزش در درجـه اّولّيـه اهمّيت برنامـه كار او قرار 
داشـت و بچـه ها را همـراه با بهترين شـيوه در تدريس به 
عبـادت و تحصيـل علـم و ورزش تشـويق و وادار مي نمود 
و در طـول دوران خدمـت بعـد ازمدرسـه گوغـر بافـت به 
سـمت مديـري مدرسـه رابـر وبزنجـان منصوب شـد و در 
سـال 1338 بـه كرمـان منتقـل شـد. و بـه ترتيـب مدير 
و آمـوزگار مدرسـه كاظـم آبـاد، هوتـک، معـاون تعليمات 
متوسـطه، دفتردار دبيرسـتان پهلوي سـابق مديـر دفتر و 
دبيـر دبيرسـتان پهلوي سـابق )امـام(، رييـس كارپردازي 
تغذيـه و سـاختمان اداره كل فرهنـگ و آمـوزگار مدرسـه 
جيحـون، فردوسـي، احمـدي و رييـس مدرسـه علـوي، 
معـاون مدرسـه فردوسـي، رييس تعليمـات ابتدايـي اداره 
كل و باالخره در پسـت كارشـناس فني در تاريخ 60/8/17 
13 بازنشسـته شـد ولـي با وجود بازنشسـته شـدن بدون 
كمتريـن وقفـه اي در كار و كوچكتريـن يـأس و نااميـدي 
و كمتريـن توقـع از جامعـه هـر روز پركارتـر و اميدوارتر با 
سـاده ترين شـكل زندگـي و امكانات بسـيار كـم خدمات 

ارزنـده اي بـه جامعـه كرمان تقديـم كرد.
عطـا احمـدي در زندگـي خصوصـي اش بسـيار قناعت 
پيشـه و بـي آاليـش سـاده و دقيـق اسـت با يـک پيراهن 
و يـک شـلوار و يـک جفـت كفـش پنـج تـا شـش سـال 
زندگـي را سـپري مـي كنـد. اگـر ديگـران از حقـوق كـم 
گاليـه دارنـد وي معتقد اسـت همين حقوق بازنشسـتگي 
را نمـي توانـد حـالل كنـد و بـه نسـبت بسـياري از مردم 
زيـاد اسـت. پـس از آن كـه از سـوي هيـأت دولـت به كار 
مجـدد فراخوانـده شـد در دو مـورد مكاتبه اي كه داشـته 
اسـت خواسـتار منع پي گيري پرونده خود شـده و ضمن 
تعهـد بـه ادامـه خدمت در خواسـت نموده كه بـه جاي او 
دو نيـروي جـوان را بـه كار گيرند و جامعـه را از بيكاري و 

در نهايـت از فسـاد نجـات دهند.
نتيجـه ازدواج عطـا و همسـرش 14 فرزنـد اسـت كـه 
9 پسـر و 5 دختـر بودنـد كـه 5 پسـر و 4 دختـر در قيـد 
حيـات انـد. پسـران همـه داراي تحصيـالت دانشـگاهي و 
دختـران بـا ايمـان، خانـه دار، زندگـي كن همه در سـايه 
لطـف الهـي با مهريه يک جلـد كالم اهلل مجيد و نداشـتن 
جهيزيـه بـدون مراسـم عروسـي و دعـوت بـه جلسـه از 
زندگـي آرامـي برخوردارنـد. عطـا داراي 19 نوه اسـت كه 
او را بابـا عطـا مـي خواننـد. عطـا تنهـا دارايي خـود يعني 
منـزل مسـكوني اش را نيـز وقف بنياد نيكـوكاري حضرت 
ابوالفضـل نموده اسـت كه خرج تحصيـل و تعليم و تربيت 
بچـه هـاي بـي بضاعت گردد تـا پس از مرگـش هيچ چيز 
از مـال دنيـا متعلـق بـه او نباشـد امـا نبايد فرامـوش كرد 
كـه هنـر اصلي عطـا معلمي اسـت كـه هرگز نبايـد آن را 
از يـاد بـرد. در طـول خدمتـش بهترين نيروهـاي فكري و 
مديريتـي را بـراي جامعـه ايـران تربيـت نموده اسـت كه 
امروز بيشـتر آن ها در سـنگرهاي تعليم و تربيت، آموزش 
عالـي و يـا امـور مديريتـي جامعه مشـغول خدمـت اند. او 
بارهـا بـه عنـوان معلـم نمونـه برگزيـده شـد؛ اما بـه هيچ 
وجـه خـود را ننمايانـد و در تمـام دوران خدمتـش هيـچ 
هديـه و جايـزه اي را از هيچ كـس نگرفته و هديه دريافتي 
از رئيـس جمهـور همـراه با نشـان را بـه بنيـاد نيكوكاري 
حضـرت ابوالفضـل )ع( داد تـا صرف تحصيـل فرزندان بي 

سرپرسـت جامعـه گردد.

فراخوان آگهی ارزیابی کیفی )51-94( نوبت دوم
شركت گاز استان كرمان در نظر دارد مناقصه ای را، با شرايط ذيل برگزار نمايد.

داوطلبـان واجـد شـرايط دارای شناسـه ملـی اشـخاص حقوقـی ايرانـی مـی تواننـد از زمـان درج اوليـن نوبت آگهـی با ارائه معرفی نامه كتبی در سـاعات اداری )شـنبه تا سـه شـنبه 7-16 و چهارشـنبه هـا 15-7( 
بـه دفتـر امـور قراردادهـا واقـع در كرمـان- بلـوار 22 بهمـن- حدفاصـل سـه راه اديـب با چهار راه شـعبانيه- شـركت گاز اسـتان كرمان جهت اعـالم آمادگـی مراجعه و اسـناد ارزيابی كيفـی را دريافت و بـا توجه به 
مفـاد آن مـدارک مـورد نيـاز را تهيـه، تنظيـم و تكميـل و حداكثـر تـا 14 روز تقويمی پـس از تاريخ چاپ آخريـن نوبت آگهی بـه دبيرخانه كميته فنـی و بازرگانی/ هيئت انتخاب مشـاور )اتاق 105( تسـليم نمايند. 
بديهـی اسـت توزيـع اسـناد مناقصـه منـوط بـه ارزيابی كيفی مناقصه گران توسـط كميته فنی و بازرگانی می باشـد. )نوع تضمين شـركت در مناقصـه: ضمانت نامه بانكی/رسـيد بانكی( متقاضيان می بايسـت جهت 

كسـب اطالعـات بيشـتر بـه سـايت www.nigc-kerman.ir  و پايـگاه اطـالع رسـانی مناقصـات http://iets.mporg.ir مراجعه و نسـبت به ثبت نام در سـايت پايگاه اطالع رسـانی مناقصات اقـدام نمايند. 
 مبلغ تضمين

)ريال(
 مدت زمان اجرا

)روز( شماره مناقصه  تعداد
نوبت تعداد مرحله موضوع كد فراخوان رديف

14/900/000 270 روز 94-51 دو يک  تهيه مصالح، نصب و اجرای كامل 800 انشعاب پلی اتيلن بصورت
پراكنده در روستاها و توابع شهرستان رفسنجان 1/405389 1

روابط عمومی شركت گاز استان كرمان

آن قـدر شـبیه هـم هسـتند کـه آدم مـی مانـد کـدام را بـه کـدام تشـبیه کنـد. نـه از نظـر قد و 
قـواره و چهـره و چشـم وابـرو بلکـه از منظـر مرام و افتادگی! عطـا احمدی و محمدعلـی علومی را می 
گویـم. هیـچ کـدام شـان اهـل ژسـت گرفتـن نیسـتند. هیچ کدام شـان در بنـد زرق و بـرق زندگی 
نیسـتند. عطـا احمـدی بـا همـان لباسـی کـه روی دوچرخـه اش مـی نشـیند در حضور رییـس جمهور 

وقـت حاضـر می شـود و »نشـان دولتـی خدمـت« را دریافت مـی کند. 
محمـد علـی علومـی هـم بـا همـان لباسـی کـه بـا دوسـتانی صمیمـی اش در جنـگل قائم قـدم می 
زنـد، مقابـل دوربیـن تلویزیـون قـرار مـی گیرد این بـار هم هر دو کـه در زندگی ظاهـراً به موازات 
هـم حرکـت کـرده انـد. یکـی در کار مطالعاتـی و دیگـری در فعالیـت هـای عمرانـی به هم رسـیدند. 
آن هـم در پـروژه »عطـای پهلـوان« یکـی حکایـت نویـس شـده اسـت و دیگـری بـه قـول ابوسـعید 

ابوالخیـر »آن چنـان بـوده کـه از وی حکایـت کنند.«
رونمایـی کتـاب »عطـای پهلـوان« کـه در نمایشـگاه کتاب تهـران برگزار شـد این دو مرد شـبیه و 
مـوازی هـم شـباهت خـود را در یک ویترین به نمایش گذاشـتند. جالب اسـت در مراسـم رونمایی 
کتـاب نـه عطـا حضـور داشـت و نـه محمدعلی. دوسـتان دیگـری در آییـن رونمایی در کنـار هم قرار 

گرفتنـد از جملـه »سـید محمـود دعایـی« کـه علومی همیشـه از او به نیکـی و نجابت یـاد می کند.
عطـا احمـدی عـالوه بـر این کـه در جوانی به ورزش باسـتانی مـی پرداخته در همان گـود زورخانه 
بـه تأسـی از موالیـش علـی )ع( جوانمـردی و فتـوت را نیـز پیشـه خـود کـرده اسـت. مگـر نـه آن 
اسـت کـه بـه فرمـوده آخریـن پیغامبـر خـدا)ص(: نیرومندتریـن شـما آن اسـت که بر هـوای نفس 
خـود غالـب آیـد.  و عطـا چـه نیکـو آیین فرزانگـی را فراگرفتـه اسـت و محمدعلی چه زیبـا در صدد 

بازآفرینـی آیین عطاسـت.
گفـت و گـوی زیـر بـا محمدعلـی علومـی انجـام شـده اسـت. مطالعـه آن را بـه خواننـدگان پیـام ما 

توصیـه مـی کنم. 
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7 ورزش7 چه می خوانيد...
نيمكت تيم های ليگ برتری سرنوشتی نامعلوم دارند. در صفحه »ورزش« بيشتر با اوضاع نابسامان برخی تيم های ليگ برتری آشنا شويد.

فرماندار زرند در شورای حفاظت آب:

بحران آب در شهرستان زرند
 جدی است 

همايـش مديريـت هماهنگی بار و شـورای حفاظت آب 
شهرسـتان زرنـد بـا حضـور حبيـب اهلل خنجـری فرماندار 
زرنـد ،مهنـدس افتخـاری معـاون امور مشـتركين اسـتان 
و جمعـی از مسـئولين اسـتانی و شهرسـتانی در سـالن 

اجتماعـات فرمانـداری زرند تشـكيل شـد .
در ابتـدای ايـن همايـش حبيـب اهلل خنجـری فرماندار 
زرنـد خواسـتار همـكاری همـه مسـئولين شهرسـتان در 

جهـت رفع مشـكالت شـهروندان شـد .
وی به بحران شـديد آب در شهرسـتان زرند اشـاره كرد 
و گفـت: متاسـفانه كاهـش آب سـفره هـای زيـر زمينی و 
عـدم برداشـت بی رويـه آب شهرسـتان زرند را با مشـكل 

جـدی كـم آبی مواجـه نموده اسـت .
حبيـب اهلل خنجـری گفـت: متاسـفانه در طـی چنـد 
روز گذشـته ذخيـره آب در منابـع اب شهرسـتان به پائين 
تريـن حـد خود رسـيده اسـت و عمـال هيچ گونـه ذخيره 

سـازی در بخـش آب شهرسـتان وجـود نـدارد .
فرمانـدار زرنـد خواسـتار صرفـه جوئی همه كشـاورزان 
و شسـهروندان در مصـرف آب وبـرق شـده و تصريـح كرد: 
بايـد با ارائه برنامه های مدون و مناسـب سـازی تجهيزات 

كشـاورزان اين بحران را پشـت سـر بگذاريم .
خنجـری در ادامـه افزود: انـژی آب و بـرق از مهمترين 
انـرژی هـای مـورد نيـاز بـرای شـهروندان و زندگـی امروز 
شـهری اسـت و همه بايـد با بهينه سـازی الگـوی مصرف 

در راسـتای كاهـش اين انـرزی هـا گام برداريم.
وی بـه ميانگيـن بارندگـی سـال زراعی گذشـته اشـاره 
كرد و گفت: خوشـبختانه بارندگی در سـال زراعی گذشته 
نسـبت به سـاير سـالها بهتر بـوده ولی بـا اين امـر هنوز با 
عـدم تغذيـه مناسـب آب سـفره های زيـر زمينـی مواجه 

. هستيم 
وی در پايـان ضمـن تقديـر از برگـزار كننـدگان ايـن 
همايـش گفـت: همـه مـا در قبـال آينـدگان مسـئوليم و 
بايـد بـا همـكاری و همراهی در جهت رفع همه مشـكالت 

اقـدام نمائيم .

بيش از 120 مورد نمونه آزمايش آب 
شرب در آزمايشگاه آبفای انجام شد

 از تاريـخ 10 لغايـت 16خرداد ماه سـال جـاری 1121 
مـورد نمونـه آزمايـش كيفيت آب در آزمايشـگاه شـركت 

آب و فاضـالب اسـتان كرمـان انجام شـد.
از تاريـخ 10 لغايـت 16خـرداد ماه سـال جـاری 1121 
مـورد نمونـه آزمايـش كيفيت آب در آزمايشـگاه شـركت 

آب و فاضـالب اسـتان كرمـان انجام شـد.
شاهسـوار كارشـناس آزمايشـگاه بـا اعـالم ايـن خبـر 
گفـت:در مدت يک هفته نمونه ميكروبـی )70مورد(،نمونه 
شـيميايی )10مـورد(، آزمـون EC و tds )41(  توسـط 
كارشناسـان مربوطـه در آزمايشـگاه انجام شـده و شـرايط 

كيفـی آب آشـاميدنی در حـد مطلـوب می باشـد.

60 فقره انشعاب غير مجاز در كرمان 
تبديل به مجاز شد

در ارديبهشـت مـاه سـال جـاری 60 فقره انشـعاب غير 
مجـاز در شـهر كرمـان تبديل به مجاز شـد.

غالمرضـا زين الدينـی مدير امور آب شهرسـتان كرمان 
از شناسـايی 60 فقـره انشـعاب غير مجاز طی ارديبهشـت 
مـاه  در شـهر كرمـان خبـر داد كـه پـس از برخـورد بـا 

صاحبـان آنهـا ، به مجـاز تبديل شـدند. 
مديـر امـور آب شهرسـتان كرمان با اشـاره بـه مضرات 
انشـعابات غيرمجـاز تأكيـد كـرد: ايـن مسـئله بـه دليـل 
اتصـاالت غيراسـتاندارد و غيراصولـی عـالوه بـر خسـارات 
جبران ناپذيـر، هدررفـت و پـرت آب شـرب را نيـز در پـی 

دارد.
زيـن الدينـی در ادامـه بـا اشـاره بـه نزديـک شـدن به 
فصـل تابسـتان و كاهـش منابـع زيرزمينـی از مشـتركين 
خواسـت صرفـه جويـی و مديريـت مصـرف را سـرلوحه 
كار خـود قـرار دهنـد تـا در تابسـتان با كمبـود آب مواجه 

. ند نشو

رئيـس سـازمان خصوصی سـازی بـا بيان 
اسـتقالل غيـر  باشـگاه  اجـاره دادن  اينكـه 
اقتصـاد و  ايـن سـازمان و وزارت  از كانـال 
دارايـی غيـر قانونـی اسـت، گفـت: هر كس 
اين باشـگاه را اجاره داده باشـد تحت پيگرد 

قـرار می گيـرد.
ميرعلـی  مهـر،  خبرگـزاری  گـزارش  بـه 
اشـرف پـوری حسـينی در خصـوص بحـث 
واگـذاری باشـگاه اسـتقالل به اسپانسـر اين 
باشـگاه بـه صـورت اجـاره سـه سـاله بيـان 
كـرد: بحـث واگـذاری باشـگاه اسـتقالل در 
شـرايط كنونـی بـه چنـد مـاه ديگـر موكول 
شـده اسـت و وزارت ورزش در ايـن مـدت 
امـور باشـگاه را اداره خواهـد كـرد. البتـه ما 
خوشـحال می شـويم كـه بـه طـور كامـل از 

دسـت ما خـارج شـود.

وی ادامـه داد: در حـال حاضـر هـم نـه 
نداشـته  مصوبـه ای  مجلـس  نـه  و  دولـت 
سـازمان  دسـت  از  باشـگاه  دو  ايـن  كـه 
بنابرايـن  شـود  خـارج  خصوصی سـازی 
همچنـان اين دو باشـگاه در اختيار سـازمان 
خصوصـی سـازی و وزارت اقتصـاد و دارايـی 

دارنـد. قـرار 
تاكيـد  سـازمان خصوصی سـازی  رئيـس 
قانـون هـر شـركتی كـه  بـر اسـاس  كـرد: 
باشـد  داشـته  قـرار  واگـذاری  ليسـت  در 
از  از طريـق ديگـری خـارج  يـا  و خـودش 
اقتصـاد  وزارت  و  خصوصی سـازی  سـازمان 
اجـاره داده شـود يـا قـراردادی دربـاره آن 
منعقـد شـود تخلـف بـوده و دخـل و تصرف 
در امـوال دولـت محاسـبه می شـود و تحـت 
باشـگاه  دربـاره  می گيـرد.  قـرار  پيگـرد 

اسـتقالل هـم حـق اجـاره وجـود نـدارد.
پـوری حسـينی به سـوال خـود از وزارت 
ورزش درباره اجاره باشـگاه اسـتقالل اشـاره 
كـرد و گفـت: مـن در ايـن بـاره اسـتعالم 
موضـوع  ايـن  از  گفتنـد  آنهـا  كـه  گرفتـم 
اسپانسـرها  البتـه برخـی  بی خبـر هسـتند. 
كـرده  مطـرح  را  باشـگاه  اجـاره  پيشـنهاد 
بودنـد امـا اگـر سـندی در ايـن بـاره وجـود 
دارد ارايـه كننـد تـا همه چيز روشـن شـود. 
قبـال هـم در ايـن بـاره بحـث اجاره نامـه را 
مطـرح كـرده بودنـد كـه ما بـه آنها گوشـزد 
كرديـم امكانپذيـر نيسـت. البتـه ايـن را هم 
می شـوم  خوشـحال  كـه  می كنـم  تاكيـد 
كسـی جـرات كند و ايـن باشـگاه را از عهده 
مـا خـارج كنـد.  وی در واكنـش بـه اينكـه 
افشـارزاده از اجـاره سـه سـاله ايـن باشـگاه 

بـه مبلـغ  90 ميليـارد تومـان خاطرنشـان 
كـرد: آنچـه كـه بـه مـا گفتنـد ايـن بـوده 
كـه مقدمـات ايـن كار فراهم شـده اسـت نه 
اينكـه قـراردادی منعقد كرده باشـند. تاكيد 
مـن اين اسـت كـه اجاره چـه دو ماه باشـد، 

چـه شـش مـاه يـا سـه سـال، ايـن كار غير 
قانونـی اسـت و تنهـا بايد از مسـير سـازمان 
خصوصی سـازی انجـام گيـرد. در هر صورت 
مـا به آنهـا اطالع داديـم كه هـر فعاليتی در 

ايـن زمينـه غيـر قانونی اسـت.

در بونـدس ليگا، سـه مـاه مانده تـا پايان 
فصـل، دورتمونـد سـرمربی بعـدی خـود را 
انتخـاب كـرد يـا بايـرن، دو فصـل قبـل و 
پـپ  گرفـت  تصميـم  مسـابقات  خـالل  در 
گوارديـوال را جانشـين يـوپ هاينكـس كرد. 

در ايـران امـا اوضـاع متفـاوت اسـت.
بـه گزارش »ورزش سـه«، ليـگ برتر تمام 
شـده و چنـد روزی هـم از آغـاز فصـل نقـل 
و انتقـاالت گذشـته امـا تقريبـا 80 درصـد 

تيمهـای ليـگ برتـری نـه تكليـف مديريـت 
خـود را مشـخص كـرده انـد و نـه نيمكـت 
مربيگـری شـان را! تيمی كه مالک، اسپانسـر 
و مديرعامـل نـدارد، سـرمربی اش را هم نمی 
توانـد انتخـاب كنـد و تيمـی كـه سـرمربی 
نداشـته باشـد برای جـذب بازيكن هـم اقدام 
نمـی كنـد. نتيجه اين بلبشـو، فوتبالی اسـت 
كـه بايـد بـه تماشـا بنشـينيم. فوتبالـی زيـر 
صفـر كـه مدتهاسـت در ليـگ مـی بينيـم 

و متفـق القـول مـی گوييـم كـه چنگـی بـه 
فقـط وضعيـت سـه  فعـال  زنـد.   نمـی  دل 
تيـم مشـخص شـده و بقيـه باشـگاه هـا در 
بالتكليفـی بسـر مـی برنـد. بـا هم مـرور می 
كنيـم وضعيت تيمهـای ليگ برتـری،آن هم 

8 روز بعـد از آغـاز نقـل و انتقـاالت.
سـپاهان: مديرعامـل ايـن تيم مهـرزاد 
خليليـان اسـت و سـرمربيگری ايـن تيـم را 

هـم حسـين فركـی بـر عهـده دارد.
كمالونـد  فـراز  فـوالد:  گسـترش 
بعـد از توافـق بـا مديـران گسـترش فـوالد 
فصـل آينـده هـم روی نيمكـت ايـن تيـم 

. می نشـيند
همچنـان  آذری  سـعيد  آهـن:  ذوب 
مديرعامـل اسـت و يحيـی گل محمدی هم 

بـا قـدرت بـه كارش ادامـه خواهـد داد.
اما مرور تیمهای بالتکلیف:

نفـت تهـران: هنـوز مشـخص نيسـت 
تيـم  ايـن  آيـا عليرضـا منصوريـان در  كـه 
مـی مانـد يـا خيـر. بـه هميـن دليـل نقل و 

انتقـاالت بـرای نفـت آغـاز نشـده!
تراکتورسـازی: تونـی اوليويرا قـرارداد 
مشـروط دارد. توافـق قطعـی هـم ميـان او 
و مديرعامـل تراكتورسـازی حاصـل نشـده. 

مـی گوينـد ممكـن اسـت حتـی مديرعامل 
باشـگاه نيـز تغييـر كند.

مديرعامـل  خوزسـتان:  اسـتقالل 
باشـگاه اسـتعفا داده و هنوز جانشـينی برای 
او تعييـن نشـده. ادامـه حضـور ويسـی هـم 

مبهـم اسـت.
فوالد خوزسـتان: اسـكوچيچ قـرارداد 
دو سـاله امضا كرده اما اسـتعفای مديرعامل 
باشـگاه همـه فعاليـت هـا را به حالـت راكد 

نگه داشـته اسـت!
پدیده: نـه پولـی در پديده هسـت و نه 
اراده ای بـرای انتخـاب سـرمربی. وضعيـت 
مالكيـت باشـگاه هـم كـه بـا امـا و اگرهايی 

اسـت. روبرو 
سـیاه جامگان: هنـوز وارد ليـگ برتر 
نشـده پـول نـدارد. سـرمربی اش هـم كـه 
هنـوز قـول ماندن نـداده. بالتكليفـی در بدو 
حضـور در ليـگ برتر. ايـن ديگر نوبر اسـت!

راه آهن: نـه مالـک دارد، نه سـرمربی 
و نـه بازيكـن. فرهـاد كاظمـی هم كـه رفته، 
پـس در راه آهـن همـه چيز روی هوا اسـت، 

تـا مالک تيم مشـخص شـود.
امـا  قـرارداد دارد  برانكـو  پرسـپولیس: 
هـر آن ممكـن اسـت او برود و مربـی جديد 

جايگزينـش شـود. باشـگاه يـک ريـال هـم 
بودجـه نـدارد. بـرای نوراللهـی 20 ميليـون 
نداشـت، وای بـه حال بازيكنـان جديد. البته 

اگـر كسـی بـه پرسـپوليس بيايد.
اسـتقالل: به تازگی باشـگاه مالـک پيدا 
كـرده و اسپانسـری بـرای خـود يافتـه. بايد 
تكليف سـرمربی اش مشـخص شـود تا وارد 

بـازار نقـل و انتقاالت شـود.
فوالد نویـن: زمان داشـت تـا زودتر از 
تمـام تيمهـا تمرينات خـود را آغـاز كند اما 
گفته می شـود بـه زودی فروخته می شـود. 

خريـدارش هم اسـتقالل اهواز اسـت.
سـایپا: بيـن تهـران و كـرج، هـاج و واج 
تهـران مـی  بـه  را  مانـده. يـک روز سـايپا 
تكليـف  كـرج.  بـه  ديگـر  روز  و  فرسـتند 

نيسـت. مشـخص  فعـال  هـم  جاللـی 
ملوان: محجـوب رفته و قرار اسـت مالک 
جديدی باشـگاه را بخرد. تكليف سـرمربی هم 

كه طبق معمول مشـخص نيسـت.
و  نقـل  فصـل  در  تـازه  قـم:  صبـای 
انتقـاالت قرار اسـت بـه فروش برسـد. مالک 
جديـد مشـخص نيسـت. اصـال بايد ديـد آيا 
كسـی بـه خريد صبـا عالقه نشـان می دهد 

خير؟ يـا 

رئيس سازمان خصوصی سازی عنوان كرد:

اجاره دادن استقالل قانونی نيست

8 روز بعد از آغاز فصل نقل و انتقاالت

اوج بالتکلیفی روی نیمکت های لیگ

اخبار آبفا خبر

آگهی حصر وراثت 
آقـای حسـين كرباسـی دهوجـی فرزنـد حسـن دارای شناسـنامه شـماره 143 بشـرح دادخواسـت 
شـماره فـوق مورخـه 1394/2/28 توضيـح داده شـادروان حميدرضا كرباسـی دهوجی فرزند حسـين 
بشناسـنامه شـماره 3210137595 در تاريـخ 1393/9/12 در شـهر راور فـوت شـده و وراثـت منحصـر الفوت 

وی عبارتنـد از:
1- حسين كرباسی دهوجی به شماره شناسنامه 143 متولد 1351 پدر متوفی 
2- طيبه خواجوئی راوری به شماره شناسنامه 722 متولد 1365 مادر متوفی 

لـذا مراتـب يـک نوبـت در روزنامـه هـای كثيراالنتشـار محلی آگهی می شـود چنانچه كسـی اعتـراض دارد يا 
وصيـت نامـه ای از متوفـی نـزد اشـخاصی باشـد ظـرف مدت يـک ماه از نشـر آگهی به شـورای حـل اختالف 
تقديـم نمايـد و اال گواهـی صـادر خواهـد شـد و هر وصيـت نامه ای جز رسـمی و سـری كه بعـد از اين موعد 

ابـراز شـود از درجه اعتبار سـاقط اسـت. 
م الف 80 نسرين خيرانديش- دبير شورای حل اختالف شماره 4 شهرستان راور 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی و اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابـر رای شـماره 139460319007004868 هيـات اول موضوع قانـون تعيين تكليف وضعيت ثبتی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حـوزه ثبت ملک كرمـان تصرفـات مالكانه 
بالمعـارض متقاضی آقای مهدی ميرزايی سراسـيابی فرزند حسـن بشـماره شناسـنامه 13406 صـادره از اهواز 
در ششـدانگ يـک باب سـاختمان به مسـاحت 273/80 متـر مربع با قيد بـه اينكه مقـدار 47/92 متر مربع از 
ششـدانگ عرصـه مـورد تقاضا متعلـق بوقف و در اجـاره نامبرده قـرار دارد تحت پالک 2654 فرعـی از 5209 
اصلـی واقـع در بخـش 1 كرمـان بـه آدرس كرمـان خيابـان دادبيـن بعد از سـه راه حكيـم خريـداری از محل 
مالكيـت آقايـان بـرزو و آرمين شـهرياری محرز گرديده اسـت. لـذا به منظور اطـالع عموم مراتـب در دو نوبت 
بـه فاصلـه 15 روز آگهـی می شـود در صورتی كه اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالكيت متقاضـی اعتراضی 
داشـته باشـند مـی تواننـد از تاريـخ انتشـار اولين آگهی بـه مدت دو مـاه اعتراض خـود را به اين اداره تسـليم 
و پـس از اخـذ رسـيد ظـرف مـدت يـک مـاه از تاريخ تسـليم اعتـراض دادخواسـت خـود را به مراجـع قضايی 
تقديـم نماينـد. بديهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذكـور و عـدم وصـول اعتـراض طبق مقررات سـند 

مالكيـت صادر خواهد شـد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1394/3/20
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1394/4/3

كفيل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان كرمان
 امين رضا قوام   

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی و اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابـر رای شـماره 139460319007000912 هيـات اول موضوع قانـون تعيين تكليف وضعيت ثبتی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حـوزه ثبت ملک كرمـان تصرفـات مالكانه 
بالمعـارض متقاضـی خانـم منـوره حسـنی زاده هـروزی فرزند علی بشـماره شناسـنامه 9 صـادره از كرمان در 
ششـدانگ يـک باب سـاختمان به مسـاحت 110 متـر مربع تحت پـالک 13866 فرعـی از 3968 اصلی مفروز 
و مجـزی شـده از پـالک 724 فرعـی از 3968 اصلـی واقـع در بخـش 2 كرمـان بـه آدرس كرمـان سراسـياب 
كوچـه شـهيد مغفـوری 20 انتهـای كوچـه سـمت راسـت نبـش 16 متـری خريـداری از محل مالكيـت آقای 
مهـدی مقيمـی نـژاد محـرز گرديده اسـت. لذا بـه منظور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبت به فاصلـه 15 روز 
آگهی می شـود در صورتی كه اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالكيت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می 
تواننـد از تاريـخ انتشـار اوليـن آگهـی به مدت دو ماه اعتـراض خود را به اين اداره تسـليم و پس از اخذ رسـيد 
ظـرف مـدت يـک مـاه از تاريخ تسـليم اعتـراض دادخواسـت خود را بـه مراجع قضايـی تقديم نماينـد. بديهی 
اسـت در صـورت انقضـای مدت مذكـور و عدم وصـول اعتراض طبق مقررات سـند مالكيت صادر خواهد شـد. 

تاريخ انتشار نوبت اول: 1394/3/20
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1394/4/3

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی و اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابـر رای شـماره 139460319007002328 هيـات اول موضـوع قانون تعيين تكليف وضعيـت ثبتی اراضی 
و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبـت ملک كرمان تصرفـات مالكانه بالمعارض 
متقاضـی خانـم صديقـه ميرزائـی حتكنـی فرزند اكبر بشـماره شناسـنامه 8 صـادره از زرند در ششـدانگ يک 
بـاب سـاختمان بـه مسـاحت 228 متـر مربـع تحـت پـالک 21429 فرعـی از 2787 اصلی واقـع در بخش 3 
كرمـان بـه آدرس كرمـان خيابان مالک اشـتر جنوبـی كوچه 10 خريـداری از محل مالكيت آقـای محمود پور 
زاده حسـينی محـرز گرديـده اسـت. لـذا بـه منظور اطـالع عموم مراتـب در دو نوبت بـه فاصلـه 15 روز آگهی 
می شـود در صورتی كه اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالكيت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند 
از تاريـخ انتشـار اوليـن آگهـی بـه مـدت دو ماه اعتراض خـود را به اين اداره تسـليم و پس از اخذ رسـيد ظرف 
مـدت يـک مـاه از تاريـخ تسـليم اعتراض دادخواسـت خـود را به مراجـع قضايی تقديـم نمايند. بديهی اسـت 

در صـورت انقضـای مـدت مذكـور و عدم وصـول اعتراض طبـق مقررات سـند مالكيت صادر خواهد شـد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1394/3/20
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1394/4/3

م الف 1187 كفيل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان كرمانامين رضا قوام

آگهی ابالغ 
آگهی ابالغ نظريه كارشناسی پرونده اجرائی كالسه 9200254 

آقـای حسـين غياثـی طـرزی فرزنـد داوود بـه آدرس كرمـان خيابان شـريعتی بعد از سـه راه شـمال 
جنوبـی كوچـه 13 پـالک 26 در خصـوص پرونده اجرائی كالسـه 9200254 له موسسـه ثامـن الحجج و عليه 
شـما نظـر بـه اينكـه ششـدانگ پـالک 750 اصلـی بخش يک كرمان توسـط كارشـناس رسـمی دادگسـتری 
بـه مبلـغ 3/164/000/000 ريـال ارزيابـی گرديـده اسـت چنانچـه بـه مبلـغ ارزيابـی اعتراضی داريـد مراتب 
اعتـراض خـود را ظـرف مـدت 5 روز بـا تاديـه هزينه كارشناسـی به مبلـغ 3/000/000 ريال علی الحسـاب به 
ايـن شـعبه اعـالم نمائيـد. بديهی اسـت به اعتراض خـارج از مهلـت مقرر و بـدون پرداخت هزينه كارشناسـی 

مجـدد ترتيب اثـر داده نخواهد شـد. 
م الف 830 شاه محمدی- مسئول اجرای ثبت اسناد شهرستان كرمان 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابـر رای شـماره 139460319007002702 هيـات اول موضوع قانـون تعيين تكليف وضعيت ثبتی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حـوزه ثبت ملک كرمـان تصرفـات مالكانه 
بالمعـارض متقاضـی آقای محمدحسـين گنجعلـی زاده ده قاضی فرزند محمود بشـماره شناسـنامه 26 صادره 
از كرمـان در ششـدانگ يـک بـاب سـاختمان به مسـاحت 233/45 متـر مربع تحـت پـالک 13737 فرعی از 
3968 اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 899 فرعـی از 3968 اصلـی واقـع در بخش 2 كرمـان به آدرس 
كرمـان خيابـان شـهيد قدوسـی كوچـه شـماره 5 بن بسـت اول سـمت راسـت درب سـوم خريـداری از محل 
مالكيـت خانـم رخشـنده اهورايـی محـرز گرديـده اسـت. لـذا به منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبت به 
فاصلـه 15 روز آگهـی مـی شـود در صورتـی كه اشـخاص نسـبت به صـدور سـند مالكيت متقاضـی اعتراضی 
داشـته باشـند مـی تواننـد از تاريـخ انتشـار اولين آگهی بـه مدت دو مـاه اعتراض خـود را به اين اداره تسـليم 
و پـس از اخـذ رسـيد ظـرف مـدت يـک مـاه از تاريخ تسـليم اعتـراض دادخواسـت خـود را به مراجـع قضايی 
تقديـم نماينـد. بديهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذكـور و عـدم وصـول اعتـراض طبق مقررات سـند 

مالكيـت صادر خواهد شـد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1394/3/6

تاريخ انتشار نوبت دوم 1394/3/20
كفيل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان كرمان- امين رضا قوام 
م الف 1029 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابـر رای شـماره 139360319007042957 هيـات دوم موضوع قانـون تعيين تكليف وضعيت ثبتی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حـوزه ثبت ملک كرمـان تصرفـات مالكانه 
بالمعـارض متقاضـی آقـای غالمرضـا نخعـی كرچـی فرزنـد اكبـر بشـماره شناسـنامه 185 صـادره از راين در 
ششـدانگ يـک بـاب سـاختمان به مسـاحت 242 متـر مربع تحت پـالک 88 فرعـی از 1555 اصلـی واقع در 
بخـش 28 كرمـان )رايـن( بـه آدرس كرمان- راين خيابـان طالقانی كوچه شـهيد محمدی خريـداری از محل 
مالكيـت آقـای علـی اكبـر افتخار افضلـی محرز گرديده اسـت. لذا بـه منظور اطـالع عموم مراتـب در دو نوبت 
بـه فاصلـه 15 روز آگهـی می شـود در صورتی كه اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالكيت متقاضـی اعتراضی 
داشـته باشـند مـی تواننـد از تاريـخ انتشـار اولين آگهی بـه مدت دو مـاه اعتراض خـود را به اين اداره تسـليم 
و پـس از اخـذ رسـيد ظـرف مـدت يـک مـاه از تاريخ تسـليم اعتـراض دادخواسـت خـود را به مراجـع قضايی 
تقديـم نماينـد. بديهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذكـور و عـدم وصـول اعتـراض طبق مقررات سـند 

مالكيـت صادر خواهد شـد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1394/3/6             تاريخ انتشار نوبت دوم 1394/3/20

كفيل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان كرمان- امين رضا قوام 
1038

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابـر رای شـماره 139460319007002702 هيـات اول موضوع قانـون تعيين تكليف وضعيت ثبتی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حـوزه ثبت ملک كرمـان تصرفـات مالكانه 
بالمعـارض متقاضـی خانـم مريم صالحی نژاد فرزند احمد بشـماره شناسـنامه 344 صادره از شـميران- قلهک 
در ششـدانگ يـک بـاب سـاختمان بـه مسـاحت 304/30 متـر مربـع تحـت پـالک 23 فرعـی از 4666 اصلی 
واقـع در بخـش 1 كرمـان بـه آدرس كرمان خيابـان مهديه كوچه 38 خريـداری از محل مالكيت آقای موسـی 
صافـی زاده محـرز گرديـده اسـت. لذا بـه منظور اطالع عمـوم مراتب در دو نوبـت به فاصلـه 15 روز آگهی می 
شـود در صورتـی كه اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالكيت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از 
تاريـخ انتشـار اوليـن آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتراض خـود را به ايـن اداره تسـليم و پس از اخذ رسـيد ظرف 
مـدت يـک مـاه از تاريـخ تسـليم اعتراض دادخواسـت خـود را به مراجـع قضايی تقديـم نمايند. بديهی اسـت 

در صـورت انقضـای مـدت مذكـور و عـدم وصـول اعتراض طبـق مقررات سـند مالكيت صادر خواهد شـد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1394/3/6

تاريخ انتشار نوبت دوم 1394/3/20
كفيل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان كرمان- امين رضا قوام  م الف 1052

درآمد ژاوی
در اولين روز از 
زندگی جديد

سـتاره تيـم فوتبـال بارسـلونا 
در  اقامتـش  از  روز  اوليـن  در 
هـزار  معـادل 450  قطـر  دوحـه 
دالر سـود خالـص داشـت. ژاوی 
تيـم  تاثيرگـذار  بازيكـن  هرنـادز 
فوتبـال بارسـلونا پـس از جدايـی 

از ايـن تيـم راهـی السـد قطـر شـده تا باقـی عمـر فوتبالی خـود را با لبـاس اين 
تيـم قطـری تجربـه كنـد. اين بازيكـن بـزرگ دو هفته قبـل از تاريـخ هماهنگ 
شـده راهـی قطـر شـده اسـت امـا ايـن حضـور زودتـر از موعد بـی دليـل نبوده 
و ژاوی در اوليـن روز از زندگـی قطـری خـود معـادل 450 هـزار دالر بـه جيـب 
زده اسـت.  بيـش از 4 حامـی مالـی بـزرگ عربـی در از فـرودگاه بـزرگ دوحـه 
تـا نشسـت خبری ايـن بازيكن در فدراسـيون فوتبـال قطر در پوشـش تصويری 
زنـده بـرای بيـش از 40 شـبكه ورزشـی بيـن المللـی حضـور داشـتند و گفتـه 
می شـود حداقـل 200 هـزار دالر از ايـن محل نصيب فدراسـيون فوتبـال قطر و 
مديربرنامه هـای ژاوی شـده اسـت.  همچنيـن ژاوی قبـول كـرده تا سـفير صلح 
قطـر باشـد تـا در جريـان يک كنفرانش مشـترک بين يونيسـف و چند سـازمان 
مـردم نهـاد قطری حضوری فعال داشـته باشـد. او برای اين كار معـادل 30 هزار 

دالر دريافـت كـرده اسـت.  

مدارس بدون 
مجوز تعطيل
می شوند

رييـس هيأت فوتبـال كرمان از 
تعطيلی مدارس فوتبال و فوتسـال 
بـدون مجـوز در ايـن شهرسـتان 
روابـط  گـزارش  بـه  داد.  خبـر 
عمومـی هيأت فوتبال شهرسـتان 
كرمـان، رضـا شـجاعی بـا اعـالم 
ايـن خبرگفـت: مـدارس فوتبـال 

كرمـان از  شـنبه 16 خردادمـاه جـاری كار خـود را آغـاز كرده اند. وی بـا بيان اين 
كـه كميتـه ارزيابـی هيأت فوتبال شهرسـتان كرمـان با آغـاز به كار ايـن مدارس  
ضمـن بازديـد مسـتمر از اين مراكـز عملكرد آن هـا را مـورد ارزيابی قـرار خواهد 
داد، گفـت: ايـن اقـدام با هدف ارتقاء سـطح كيفـی آموزش مدارس فوتبـال  انجام 
می شـود. شـجاعی  تصريح كرد:  تا كنون مدارس فوتبال خواجو، عبدالرشـيدی ، 
وحدت  و مدارس فوتسـال نويد، شـركت سـرمايه گذاری مس و  برای نخسـتين  
بـار مدرسـه فوتسـال ويژه ی بانوان به طور رسـمی مجوز فعاليت دريافـت كرده اند. 
وی از شـهروندان خواسـت از ثبت نـام فرزنـدان خـود در مدارس غيررسـمی بدون 
مجـوز از هيـأت فوتبـال شهرسـتان كرمان  خـودداری كننـد.  وی اظهار داشـت:  
فقط مدارسـی كه مجوز دارند می توانند در مسـابقات شـركت كنند و طرح های 

اسـتعداديابی فقـط در مـدارس دارای مجـوز اجـرا خواهد شـد.

بهترين سواركاران 
كشور به كرمان
 می آيند

رقابـت هـای كشـوری پـرش 
بـا اسـب از امـروز چهارشـنبه بـه 
ميزبانی هيات سـواركاری اسـتان 
كرمان و باشـگاه المـاس كوير در 
كرمـان آغـاز مـی شـود. در ايـن 
دوره از مسـابقات كـه بـا عنـوان 
جـام المـاس كويـر برگـزار مـی 

شـود شـركت كنندگانـی از سراسـر كشـور بـا يكديگـر رقابـت می كننـد. دبير 
هيـات سـواركاری كرمـان بـه »پيام مـا« گفت: اين مسـابقات طـی روزهای 20 
تـا 22 خـرداد مـاه بـه ميزبانـی كرمان برگـزار می شـود. محمد ماليـری افزود: 
102 شـركت كننده از 6 اسـتان كشـور در اين مسـابقات شـركت می كنند كه 
جمعـی از بهتريـن هـای سـواركاری كشـور در كرمـان حضـور پيـدا مـی كنند. 
وی ادامـه داد: ايـن مسـابقات زير نظر فدراسـيون سـواركاری برگزار می شـود و 
در رده بنـدی كشـوری هم تاثيرگذار اسـت. بنابراين بهترين سـواركاران كشـور 
در ايـن مسـابقات هسـتند. محمد ماليـری گفت: برگزاری چنين مسـابقاتی می 
توانـد باعـث پيشـرفت رشـته سـواركاری در كرمـان شـود. چـرا كه بـا برگزاری 
مسـابقاتی بـا سـطح بـاال عـالوه بـر تاثيـر در پيشـرفت سـواركاران كرمانـی و 
جـذب سـرمايه گـذار مـی توانـد در افزايـش تعـداد عالقمنـدان به سـواركاری 

هـم تاثيرگذار باشـد.

فوتبالفوتبالسواركاری
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حتي اگر چشمانم 
آغا محمد خان را نبيند

نمايشـگاه گروهـي عكـس هـاي محمد خضـري مقـدم، محبوبه 
كاظمـي، ياسـر خديشـي، مـژده مـوذن زاده، فاطمه يوسـف زاده و 

طاهـر محمـود آبـادي در نگارخانـه بهشـت كرمان
شـنبه   : افتتاحيـه 
از   1394 خـرداد   23
5 تـا 8:30 بعدازظهـر 
تـا  تـا  نمايشـگاه 
28 خـرداد مـاه ادامه 

داشـت. خواهـد 
بازديـد  سـاعت 
تـا   5 عمـوم  بـراي 
بعدازظهـر   8:30

خيابـان  كرمـان 
حدفاصـل  بهمنيـار 
كوچـه15 و 17 پالک 
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آیت ا... هاشمی رفسنجانی سیاست مدار کهنه کار  رفسنجانی و  رئیس مجمع تشخیص  مصلحت نظام در مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی )ره(

عطای پهلوان
نويسنده: محمدعلی علومی

علومـی  محمدعلـی  اثـر  تازه تريـن  پهلـوان«  »عطـای  رمـان 
اسـت كـه بـه تازگـی از سـوی انتشـارات اطالعـات راهـی بـازار 

اسـت.  كتاب شـده 
پهلـوان  عطـای 
زندگـی  داسـتان 
نيكـوكاری  مـرد 
اسـت.  كرمـان  در 
شـخصيتی  عطـا 
بـه  كـه  اسـت 
و  سـتمديدگان 
مسـتمندان كمـک 
می كنـد و در عيـن 
نمی خواهـد  حـال 
نامـی از او بـه ميان 

آيـد.

عکس نوشت 

رویدادرسانه

سايت كرمان روز
سـايت كرمـان روز سـايتی اسـت بـرای روزگار گذرانـی كرمانـی 
هـا. در ايـن سـايت آخريـن رويدادهای كرمـان را می توانيـد ببينيد. 
گفتنـی اسـت ايـن سـايت بـه گونـه ای طراحی شـده اسـت كـه در 
قسـمت اعـالن هـا، افـراد مـی تواننـد اعـالن هـای جديـدی را برای 
مديـران سـايت ارسـال كننـد و در صـورت تاييد مديريت سـايت در 

صفحـه اول قـرار مـی گيرند.

kermanrooz.com

سومين سوگواره استانی تعزيه
14 الـی 24 خردادمـاه 1394، هـر شـب بعـد از نمـاز مغـرب و 

ء عشا
حضـرت  دارالشـفاء  و  سـقاخانه  زيـار،  ده  روسـتای  كرمـان، 

)ع( ابوالفضـل 

دیالوگ روزسینما

اسب سفيد پادشاه
نويسنده و كارگردان:محمدحسين لطيفی

بازيگران:النـاز شاكردوسـت، مجيـد ياسـر، ليـدا عباسـی، علـی 
نصـرت  زادگان،  وهـاب  نيلوفـر  كاظمـی،  اميرعلـی  طباطبايـی، 

اميـری اميـری، سـامان  آيـدا  قائميـان،  فرهـاد  ميرعظيمـی، 
خالصـه فيلـم: دختـری 25 سـاله به نام ماری كه سـال ها اسـت 
فصـول مختلـف زندگـی اش را سـپری كـرده، اينـک فصـل عشـق 
زندگـی خـود را تجربـه می كنـد. فصلـی كـه چالش بـزرگ قهرمان 

اصلـی فيلم سـينمايی »اسـب سـفيد پادشـاه« خواهـد بود.
نمايـش در سـينما شـهر تماشـا سـالن شـماره دو سـانس هـای 

21 19 17

پدر:علـی پسـرم كار می كنم كـه پول در بيـارم، اون وقت می تونيم 
خونه بخريم ، ماشـين بخريم... 

علی: بابا واسه زهرا هم كفش می خری؟
فيلمـی به كارگردانی مجيـد مجيدی،  برنده جايزه سـيمرغ بلورين 
بهتريـن فيلـم پانزدهميـن جشـنواره فيلم فجـر در سـال 75 و يكی از 

پنـج نامـزد نهايی جايـزه بهترين فيلم خارجی اسـكار در سـال 98
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