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سکه بهار آزادي
سکه امامي

سکه نيم

947.500
949.000
500.500

سکه ربع
سکه گرمي

گرم طالي 18

277.500
186.500
96.866

دالر
يورو
پوند

3.319
3.763
5.088

پژو 206 تيپ 2
پژو 405 دوگانه

رانا

32.800.000
31.500.000
32.500.000

تيبا
سايپا 111

مزدا 3 تيپ 3

24.300.000
21.000.000

132.000.000

J5 جک
ام وي ام 530

سراتو 1600

48.700.000
43.000.000
75.000.000

فرداامروز

دعوت موسسه مطبوعاتی
 پیام آوران کرمان برای 
حضور باشکوه مردم در 

راهپیمایی روز قدس

خطر آتش سوزی در 
جنگل های کرمان

طعم تلخ خواب شیرین در کام مردم زرند

انتشار شبانه
بوی مشمئزکننده

انتشـار بـوی آزار دهنده کارخانه های کک سـازی 
و قطـران در حومـه شـهر زرنـد در طول شـب خواب 
راحـت را از چشـم مـردم ایـن شـهر گرفتـه و نگرانی 
هـا را در خصـوص میـزان آالیندگـی ایـن کارخانه ها 

هـر روز بیشـتر مـی کند.
پـر  شهرسـتانهای  از  یکـی  زرنـد  شهرسـتان 
جمعیت و توسـعه یافته در شـمال شهرسـتان کرمان 
محسـوب مـی شـود که ایـن شـهر در کنار سـیرجان 
و رفسـنجان جـزو شهرسـتان های صنعتـی و معدنی 
کشـور محسـوب شـده و هر سـه شـهر با نگرانی های 
زیسـت محیطـی بـه دلیـل فعالیـت گسـترده صنایع 

آالینـده از جملـه مـس سرچشـمه و صنایـع فوالد در 
سـیرجان مواجـه هسـتند. در سـالهای پایانـی دولـت 
گذشـته بـود کـه کارخانـه هـای متعـدد کک سـازی 
و قطـران و زغـال شـویی یکـی پـس از دیگـری در 
شهرسـتان زرنـد احـداث و به بهـره برداری رسـیدند 
هـم اکنـون نیـز کار احـداث کارخانـه فـوالد در ایـن 

شهرسـتان در حـال انجـام اسـت.
ایـن شهرسـتان یکـی از بزرگتریـن مجموعـه های 
معـدن زغال سـنگ و سـنگ آهـن کشـور را در خود 

جای داده اسـت و..
صفحه 3

2

3

ظرفیت های استان
در جشنواره کرمان 
معرفی می شود

مراد حاج جعفری 
سرپرست باشگاه مس 
کرمان شد

6
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زاده
مدي

ر اح
بوذ

س: ا
عک

پیشخوان

بـروز پدیـده ریزگـرد و افزایش غلظت گـرد و غبار طی روزهـای اخیر در 
ریـگان باعث بروز مشـکالت تنفسـی برای شـهروندان ریگانی شـده و مراکز 
درمانـی ایـن شهرسـتان بـه حالـت آمـاده بـاش در آمده اند. خشکسـالی هر 
روز چهـره ای جدیـد از خود را در اسـتان کرمان رخ می کند و امسـال بروز 
پدیـده ریـز گـرد و گـرد و غبـار بیشـتر از سـال هـای دیگـر در جـای جای 
اسـتان پهنـاور و کویـری کرمـان رخ نمایانـده اسـت. این پدیده شهرسـتان 
هـای مناطـق شـرقی اسـتان کرمـان را بیشـتر از سـایر نقـاط تحـت تاثیـر 
قـرار داده و سـالمتی آنهـا را در معـرض خطـر قـرار داده و زندگـی عـادی 
مـردم را مختـل کـرده اسـت. مردم ریگان چندین سـال اسـت که بـا پدیده 
ریزگردهـا دسـت و پنجـه نـرم مـی کننـد اما ایـن روزهـا غلظـت ریزگردها 

بـه حدی رسـیده که سـالمتی مردم را بـه مخاطره انداخته و شـهروندان به 
سـختی نفـس بر می آورند. مسـئوالن بهداشـتی نیـز توصیه اکیـد دارند که 
گـروه هـای حسـاس نظیر کـودکان، سـالمندان و افـراد بیمار تا حـد امکان 
در منـازل بماننـد و در صـورت خـارج شـدن از منـزل از ماسـک اسـتفاده 
کننـد. گفتـه مـی شـود در اثر پدیـده ریزگردهـای دو روز اخیر کـه متاثر از 
بادهـای ۱۲۰ روزه سیسـتان اسـت حـدود ۶۰ نفـر از شـهروندان ریگانی را 
راهـی مراکـز درمانـی کرده اسـت. ایـن در حالی اسـت که ایـن روزها مردم 
روزه دار ریـگان پدیـده ریزگردهـا را در دمـای بـاالی ۴۰ درجـه و گرمـای 

فـوق العاده ایـن شهرسـتان تحمل مـی کنند.
صفحه ۴

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

www.roghanshop.ir

ماسک های زیبایی و لطافت
با روغن خالص شترمرغ

تمام محصوالت کامال طبیعی اتزه و گیاهی

رفع و بازکننده چین و چروک، رفع لکه جوش و جای جوش، ترمیم زخم و 
جای زخم ، ترمیم ترک شکم و پا ،

 شفاف کننده صورت و تسکین هرگونه درد
ماسک گیاهی  سفت کننده و جوان و شاداب کننده صورت

ماسک زیبایی و لطافت دست رفع کک مک و لکه های قرمز دست  
)100درصد گیاهی(

ماسک رفع تیرگی و روشن کننده لب گیاهی
ماسک پاکسازی و الیه بردار و روشن کننده صورت کامال گیاهی

معجون خوراکی کوچک نمودن شکم گیاهی ، طبیعی و تازه )پودر و عرق(
مواد تقویت مو ، چشم و سر ، ضد ریزش مو و مو خوره و شوره سر

مواد تقویت کمر بعداز زایمان

درد مفاصل را برای یک بار درمان کنید

ریزگرد نفس ریگانی  ها را
به شماره انداخت

تیمهای جستجو 
کودک مفقود شده در 
کرمان را نجات دادند

..........3.........

واکنش وزیر ارتباطات 
به فیلترینگ تلگرام

..........4.........

جاي خالي فناوري ، 
پسته ایراني را از رونق 

انداخته است
..........5.........

سریال تکراری تغییر 
مدیریت در باشگاه 

مس کرمان
..........7.........

 حضور حماسی مردم کرمان در راهپیمایی روز قدس
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شماره              را پیامک کنید 

پیامک : 
50002203034

22 کاغذ اخبار

خبر

افزایش مبتالیان تب مالت در 
رفسنجان نگران کننده است

رئیـس مرکـز بهداشـت رفسـنجان افزایـش مبتالیان 
تـب مالـت در ایـن شهرسـتان را نگـران کننـده خواند.

احمـد جمالـی زاده بـا اشـاره بـه هفتـه بیماریهـای 
مشـترک انسـان و دام ضمن اشـاره به افزایـش مبتالیان 
بـه تـب مالـت در رفسـنجان، اظهـار داشـت: در زمینـه 
رفسـنجان  در  مالـت، وضعیـت  تـب  بیمـاری  مراقبـت 
هماننـد سـایر نقـاط کشـور شـاهد افزایـش مـوارد آن 
هسـتیم کـه این افزایـش موارد تـب مالت نگـران کننده 
اسـت.وی از ابتـالی ۱۴۷ نفـر بـه بیمـاری تـب مالت در 
سـال گذشـته در رفسـنجان خبر داد و افزود: الزم اسـت 
کـه آمـوزش هـا در زمینـه پیشـگیری از ایـن بیمـاری 
بـا جدیـت بیشـتری انجـام شـده و ادارات ذیربـط بـرای 
کنتـرل بیماری در دامها و واکسیناسـیون آنها اقدام الزم 

را انجـام دهنـد.
وی تصریـح کـرد: بـا توجـه بـه تماس هـای دائمـی 
انسـان بـا حیـوان و اسـتفاده از فرآورده هـای دامـی بـه 
در  بیماری هـا  ایـن  غیرمسـتقیم،  و  مسـتقیم  صـورت 

جوامـع بشـری ملمـوس هسـتند.
بـه گفتـه جمالـی زاده در حـال حاضـر رونـد بیماری 
تـب مالـت در اسـتان رو بـه افزایـش اسـت کـه ایـن 
امـر ناشـی از اسـتفاده مـردم از لبنیـات غیرپاسـتوریزه 

بخصـوص لبنیـات گوسـفندی اسـت.
معـاون بهداشـتی دانشـگاه علوم پزشـکی رفسـنجان 
روند افزایشـی میـزان بروز حیوان گزیدگی در شهرسـتان 
رفسـنجان را نیز مورد اشـاره قرار داد و گفت: بخشـی از 
ایـن افزایـش می تواند به دلیـل افزایش آگاهـی جامعه و 
مراجعـه بیشـتر بـه مراکز بهداشـت باشـد. وی ادامه داد: 
متاسـفانه در سـالهای ۱3۹۰ و ۱3۹۱، سـه مـورد مـرگ 
بـر اثـر بیمـاری هـاری در رفسـنجان رخ داد کـه علـت 
اصلـی آن مراجعـه نکـردن مجروحـان بـه مراکـز درمان 
و پیشـگیری هـاری بعـد از گزیده شـدن بوسـیله حیوان 
بوده اسـت.این مسـئول یادآور شـد: سال گذشـته هزار و 
۱۴۶ نفـر بـه علت حیـوان گزیدگـی به مراکز بهداشـتی 

درمانی رفسـنجان مراجعـه کردند.
جمالـی زاده تأکید کرد: در شهرسـتان رفسـنجان، ما 
هـر سـاله شـاهد وقـوع تعـداد زیـادی حیـوان گزیدگـی 
هسـتیم کـه همگی این افـراد نیازمند مراقبـت و دریافت 
واکسـن و بعضـا دریافـت سـرم ضـد هـاری هسـتند که 
هزینـه هنگفتـی را بـر دوش سیسـتم بهداشـتی کشـور 
وارد مـی کند.ایـن مسـئول گفـت: بنایرایـن توصیـه می 
شـود کـه همـه کسـانی کـه مـورد حیـوان گزیدگـی 
قـرار مـی گیرنـد بالفاصلـه بـه نزدیکتریـن مرکـز درمان 
پیشـگیری هـاری مراجعـه کـرده و خدمات رایـگان الزم 

دریافـت کنند. را 
رئیـس مرکز بهداشـت شهرسـتان رفسـنجان بـا بیان 
ایـن مطلـب کـه برنامـه مراقبـت بیماریهای قابـل انتقال 
بیـن انسـان و حیـوان مطابـق بـا برنامـه کشـوری آن در 
رفسـنجان در حـال انجـام اسـت، عنـوان کـرد: در زمینه 
بـا  رفسـنجان،  در  بیمـاری سـالک  کنتـرل  و  مراقبـت 
اجـرای طـرح جونـده کشـی از سـال ۱3۸۸ در منطقـه 
جوادیـه نوق)منطقه آندمیک سـالک( رونـد رو به کاهش 
مـوارد بیمـاری را در طـی سـالهای اخیر را شـاهد بودیم 
بـه طـوری کـه در دو سـال اخیـر ایـن بیمـاری در ایـن 

منطقـه بـه صفر رسـیده اسـت.
جمالـی زاده ابـراز داشـت: زئونوزهـا براسـاس تعریـف 
سـازمان جهانـی بهداشـت، گروهی از بیماریهـای عفونی 
هسـتند کـه بطـور طبیعـی بیـن حیوانـات مهـره دار و 
انسـانها قابـل انتقـال هسـتند.   بیشـترین خطـر انتقـال 
ایـن بیماریهـا بـه انسـان در زمـان تمـاس مسـتقیم و یا 
غیـر مسـتقیم انسـان بـا حیوانـات، محصـوالت آنهـا و یا 
محیط زندگی آنها اسـت.معاون بهداشـتی دانشـگاه علوم 
پزشـکی رفسـنجان افـزود: برخـی از بیماریهـای قابـل 
انتقـال بیـن انسـان و حیـوان از طریـق غذا)تـب مالـت( 
برخی بوسـیله گزیده شـدن بوسیله پسـتانداران )هاری( 

و یـا گـزش حشرات)سـالک( قابـل انتقال هسـتند.
جمالـی زاده بـا تأکید بر اینکه بیماریهـای قابل انتقال 
بیـن انسـان و حیـوان هنـوز هـم یـک تهدید مهـم برای 
بهداشـت عمومـی هسـتند، گفت: متأسـفانه بسـیاری از 
آنهـا مـورد غفلـت قـرار گرفتـه انـد و بـه عبـارت دیگـر 
بوسـیله سیسـتم بهداشـتی برخـی کشـورها در سـطوح 
ملـی و بیـن المللـی در اولویت قرار نگرفته انـد و بنابراین 
بـا وجـود اینکـه ایـن بیماریهـا قابل پیشـگیری هسـتند 
در  بخصـوص  دنیـا  در  را  انسـان  هـزار  سـاالنه صدهـا 
کشـورهای در حـال توسـعه تحـت تاثیـر قرار مـی دهد.

موسسـه مطبوعاتـی پیـام آوران کرمـان بـا 
صـدور بیانیـه ای از عمـوم مـردم آزاده ایـران 
اسـالمی برای شـرکت در راهپیمایـی روز قدس 

دعـوت کـرد در ایـن بیانیـه آمـده اسـت:
امـام  روز قـدس روز حیـات اسـالم اسـت. 

)ره( خمینـی 

روز جهانـی قدس روز فریاد رهایی فلسـطین 
وروز  جنایتـکار  صهیونیسـت های  چنـگال  از 
مقابلـه مسـتضعفین بـا مسـتکبرین اسـت. روز 
فقیـد  بنیانگـذار  گران بهـای  میـراث  قـدس 
دور  عمـق  از  نشـانی  و  اسـالمی  جمهـوری 
اندیشـی و هوشـمندی امام خمینی )ره( اسـت 
کـه بیانگـر اعتقـاد و پایبنـدی اش بـه اندیشـه 
وحـدت و انسـجام اسـالمی مقابـل زورگویـان 
عرصـه جهانی اسـت. آخرین جمعه مـاه مبارک 
رمضـان و روز جهانـی قـدس در شـرایطی از راه 

می رسـد که مسـأله قدس شـریف و فلسطین و 
مـردم مظلوم غـزه به عنـوان مهم تریـن دغدغه 
جهـان اسـالم و همـه آزادیخواهـان  جهـان بـا 
هر دین و مسـلکی میباشـد  وهمچنان سـمبل 
همبسـتگی  در رویارویی با رژیم اشـغالگر قدس 
و نمـادی از مقابلـه مسـلمانان و مسـتضعفان 
می باشـد.  اسـتکباری  طرح هـای  بـا  جهـان 
عمـق راهبـردی پیـام انقـالب اسـالمی و نفـوذ 
دوران  پایـان  بخـش  نویـد  اسـالمی،  بیـداری 
ضعـف و انـزوای ملت هـای مسـلمان می باشـد، 
تصریـح شـده اسـت: نیـروی قدرتمنـد و انرژی 

و  مقاومـت  حماسـه  متـن  از  کـه  متراکمـی 
لبنـان و  پیروزی هـای معجزه آسـای حـزب اهلل 
حمـاس فلسـطین در جنگ هـای 33 روز و ۲۲ 
روزه سـربرآورده اسـت بیش از هـر دوره تاریخی 
دیگـری احسـاس غرور و افتخار و دسـت یابی به 
ظرفیـت سرشـار و سرنوشت سـاز بـرای تحمیل 
شکسـت قطعی به جبهه اسـتکبار و صهیونیسم 
را بـرای امـت اسـالمی رقـم زده اسـت و دور 
نیسـت روزی کـه شمشـیر مقاومـت و بیـداری 
اسـالمی رگ حیـات ننگیـن غاصبان سـرزمین 

مقـدس فلسـطین را قطـع نماید.

دعوت موسسه مطبوعاتی پیام آوران کرمان برای حضور باشکوه مردم در 
راهپیمایی روز قدس

اسـتان  شهرسـازی  و  راه  مدیـرکل   
نامـه و  قرائـت سـوگند  آییـن  کرمـان در 
منشـور اخالقی پیوسـتن ۱3۴ نفـر نیروی 
جدیـد بـه خانواده بـزرگ راه و شهرسـازی 
اسـتان گفـت: نیـروی انسـانی توانمند می 
توانـد کشـورها را در توسـعه شـتابان یاری 

. کند
کل  اداره  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
اسـتان کرمـان خـداداد  راه و شهرسـازی 
مقبلـی روز سـه شـنبه بـا بیـان ایـن کـه 
هر کشـوری کـه از لحاظ مباحـث فرهنگی 
غنـی تـر باشـد مـی توانـد سـریع تـر بـه 

خواسـته هـای خـود کـه همـان پیشـرفت 
اسـت برسـد گفت: بـا وجـود منابـع مالی، 
نیـروی انسـانی جـوان و باهـوش و فرهنگ 
غنـی انتظـار مـی رود هرچـه سـریعتر بـه 

تعالـی و توسـعه برسـیم.
موجـود  آمـار  اسـاس  بـر  افـزود:  وی 
مختلـف  کشـورهای  در  کاری  راندمـان 
بـه فرهنـگ هـر کشـور و میـزات تالش و 
پشـتکار ملـت آن بسـتگی دارد بـه طوری 
کـه در کشـوری ماننـد ژاپن عـزم، اراده و 
پشـتکار ملـت آن در رسـیدن ایـن کشـور 
بـه توسـعه بسـیار تاثیرگـذار بـوده اسـت.

ایـن  جدیـد  پرسـنل  بـه  خطـاب  وی 

اداره کل گفـت: امیـد اسـت بـا ورود شـما 
بـه حـوزه راه و شهرسـازی و عـزم، اراده و 
تخصـص شـما بتوانیـم در پیشـبرد اهداف 
شهرسـازی  و  راه  وزارت  بـزرگ  خانـواده 

بکوشـیم.
مقبلـی تصریـح کـرد: ارتقـا در سیسـتم 
شـما  کاری  راندمـان  و  تـالش  بـه  اداری 
بسـتگی دارد و از ایـن رو بایـد در زمینـه 
کاری خـود تعهـد، صداقت، جدیـت و نظم 

باشید. داشـته 
راه  کل  اداره  منابـع  توسـعه  مدیـر 
در  نیـز  کرمـان  اسـتان  شهرسـازی  و 
رونـد طوالنـی  در خصـوص  مراسـم  ایـن 

متاسـفانه  گفـت:  نیروهـا  ایـن  اسـتخدام 
در دوران ریاسـت جمهـوری پیشـین قبـل 
از اینکـه منابـع مالـی را در نظـر بگیرنـد 
آزمـون اسـتخدامی را برگـزار کردنـد و بـه 
خاطـر ایـن مسـاله، اسـتخدام نیروهـا سـه 
سـال بـه طـول انجامیـد کـه بـا پیگیـری 
هـای مدیریـت اداره کل و دولـت تدبیـر و 

امیـد ایـن مسـایل مرتفـع شـد.
نظـم  لـزوم  بـر  پـور  کفـاش  خدارحـم 
و انضبـاط کاری تاکیـد کـرد و گفـت: در 
برخـورد بـا اربـاب رجـوع در تکریـم آنهـا 
اربـاب رجـوع  بـا  بـاز  بکوشـید و بـا روی 

کنیـد. برخـورد 
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از هر 2 کرمانی، 
یک نفر تحت 
پوشش سازمان 
تامین اجتماعی

مدیـر کل تامیـن اجتماعـی 
اسـتان کرمان گفت: ازهر دو نفر 
کرمانـی، یـک نفرتحت پوشـش 
سـازمان تامیـن اجتماعی اسـت 
و ایـن در واقـع گسـتردگی کار 

تامیـن اجتماعـی و تاثیرگذاری آن را بر مسـائل اجتماعی، سیاسـی ،اقتصادی 
و فرهنگـی جامعـه را نشـان می دهد. »علی حسـینی« عصر امـروز ۱5 تیرماه 
و در آسـتانه هفتـه تامیـن اجتماعـی در دیدار بـا نماینده ولی فقیه در اسـتان 
بـا بیـان اینکـه سـازمان تامین اجتماعـی بعنـوان بزرگترین سـازمان بیمه ای 
کشـور نزدیـک بـه پنجـاه درصـد )۴۰ میلیـون و دویسـت و شـصت هزارنفر( 
از جمعیـت کشـور را تحـت پوشـش قـرارداده اسـت گفـت: سـازمان تامیـن 
اجتماعـی در کرمـان بالغ بر یـک میلیون و ۴5۰ هزار نفـر از جمعیت را تحت 
چتـر حمایتی خـود قـرارداده و حـدود ۸5۰۰۰ نفر خانـوار از تامین اجتماعی 
درکرمـان مسـتمری دریافت می کنند کـه درهر ماه بالغ بـر۸۰ میلیاردتومان 
بـه آنـان حقوق پرداخـت می کنیم. مدیـر کل تامین اجتماعی اسـتان کرمان 
ادامـه داد: بـه نوعی می تـوان گفت ازهر دو نفر کرمانی، یک نفرتحت پوشـش 
سـازمان تامین اجتماعی اسـت و این در واقع گسـتردگی کار تامین اجتماعی 
و تاثیرگذاری آن را برمسـائل اجتماعی، سیاسـی ،اقتصـادی و فرهنگی جامعه 
را  نشـان مـی دهد. حسـینی افـزود: در سـازمان تامین اجتماعی مـا به دنبال 
ایـن هسـتیم کـه در چهارچـوب ضوابـط، رضایتمنـدی مـردم را کـه در واقع 
رضایـت خداونـد اسـت را کسـب نمائیـم و اعتقادمان بر این اسـت که کسـب 
رضایـت مـردم ازتامین اجتماعی مـاه حصلش رضایت حاکمیـت نظام مقدس 
جمهـوری اسـالمی اسـت .  وی تصریح کرد: سـازمان تامیـن اجتماعی بعنوان 
سـازمانی عمومـی غیردولتی اسـت که با حـق بیمه هایی که از مـردم دریافت 
مـی کنـد به ارائه خدمـات و تعهدات خود می پـردازد، لذا پولی کـه در اختیار 
سـازمان تامیـن اجتماعی اسـت حق الناس بوده و اینجاسـت کـه وظیفه ما را 
بیش از پیش سـنگین تر می کند و برای ما افتخار اسـت که درسـازمانی کار 

مـی کنیـم که با آسـیب پذیرترین قشـرجامعه سـروکارداریم .
حسـینی در بخـش دیگـری از سـخنان خـود بـا بیـان اینکـه کارفرمایـان 
بعنـوان یکـی ازشـرکای سـازمان تامیـن اجتماعـی بشـمارمی رونـد گفـت: 
کارفرمایـان یکـی از منابـع اصلـی تامیـن کننـده حـق بیمـه هـا هسـتند که 
هـرکار فرمـا موظف اسـت حـق بیمه خـود و کارگـران خـود را بطورماهانه به 
سـازمان تامیـن اجتماعی پرداخت نمایـد. وی وجوه دریافتی از بیمه شـدگان 
را حـق النـاس ذکـر کرد و گفـت: این حق الناس مسـئولیت ما را در سـازمان 
بیشـتر می کنـد. مدیـر کل تامیـن اجتماعی اسـتان کرمـان مشـارکت در تامین 
معیشـت مـردم را افتخـاری بـرای تامیـن اجتماعی دانسـت و الکترونیکـی کردن 

خدمـات را از جملـه اولویـت هـای سـازمان تامیـن اجتماعی ذکـر نمود.

 حمله گرگ 
گرسنه به کودک 
چهارساله

حفاظـت  اداره  رییـس 
شهرسـتان  زیسـت  محیـط 
رزن گفـت: یـک قـالده گرگ 
بـه یـک دختـر چهار سـاله در 
روسـتای تخـت از توابع بخش 

کـرد. حملـه  رزن  سـردرود 
جـواد نـوری اظهـر افـزود: سـه شـنبه هفتـه جـاری هنـگام غـروب 
آفتـاب و نزدیـک اذان یـک قالده گـرگ با ورود به یک منطقه مسـکونی 
اقـدام بـه حمله به یـک کودک کـرد. وی توضیح داد: کودک چهارسـاله 
قصـد عزیمـت به خانه مجاور را داشـت کـه گرگ از فرصـت تاریکی هوا 
و تنهـا بـودن کودک اسـتفاده کرده و بـه وی حمله می کنـد. وی اضافه 
کـرد: گـرگ کـودک را از ناحیـه گـردن و صـورت زخمـی کـرده بود که 
بـه یکبـاره مادر کـودک متوجه حضور گـرگ در داخل حیـاط خانه می 
شـود. رییـس اداره حفاظـت محیـط زیسـت شهرسـتان رزن اضافه کرد: 
ایـن مـادر، کـودک را از چنـگال گرگ خارج کـرده ولی گرگ سـعی در 
رهـا سـاختن کودک از دسـت مادر داشـت و بـا قدرت کـودک و مادر را 

چنـد متر بـر روی زمین کشـید.
نـوری اظهـر اضافـه کـرد: جـدال مـادر و گرگ بـرای بدسـت آوردن 
کـودک بـا سـر و صـدای مـادر ایـن دختـر بچه بـه نفع مـادر تمام شـد 
و گـرگ از خانـه فـرار کـرد. وی بیـان کرد: کـودک زخمی پـس از مداوا 
در مرکز بهداشـت روسـتای تخت به بیمارسـتان رزن منتقل شـد و هم 
اینـک نیـز در بیمارسـتان همـدان بسـتری اسـت. رییـس اداره حفاظت 
محیط زیسـت شهرسـتان رزن گفت: منزل مسـکونی که گـرگ وارد آن 
شـده فاقـد حصـار و فنـس کشـی بـوده و بـه علت اینکـه آخریـن خانه 
روسـتا نیـز می باشـد احتمـال ورود حیوانات وحشـی به آن بسـیار زیاد 

است. 
نـوری اظهـر گفـت: بـا توجـه بـه شـکار بـی رویـه و کاهـش طعمـه، 
احتمـال حضـور گـرگ در مناطق مسـکونی بسـیار زیاد اسـت به همین 
منظـور توصیـه هـا و هشـدارهای الزم بـه دهیـاری هـا و اهالـی روسـتا 
در چنـد نوبـت داده شـده اسـت. وی افـزود: دفـع نادرسـت پسـماندها 
و پراکندگـی زبالـه هـای خانگـی و واحدهـای مرغـداری موجـی حضور 
گـرگ در نزدیکـی روسـتا شـده و این امـر احتمـال حمله آن به انسـان 
را بیشـتر مـی کنـد. امسـال اولیـن بار اسـت کـه در منطقه رزن شـاهد 
حملـه گـرگ بـه انسـان هسـتیم ولـی در چنـد نوبت بـه احشـام حمله 
شـده اسـت.  سـال گذشـته یـک کـودک چهارسـاله در یکـی از مناطق 
رزن طعمـه گـرگ شـد همچنیـن در دو نوبـت گرک به گله گوسـفندان 

حملـه و چوپـان را زخمـی کرد.

رئیس جدید مرکز 
تحقیقات پسته 
کشور معرفی شد

 امان اهلل جوانشـاه بـه عنوان 
رئیـس جدیـد مرکـز تحقیقـات 

پسـته کشـور معرفی شـد.
بـه گـزارش خبرنـگار مهـر، 
رئیس موسسـه تحقیقات پسـته 
کشـور ظهـر سـه شـنبه در این 

آییـن گفـت: بایـد از شـیوه هـای جدیـد در امـر تحقیقـات پسـته اسـتفاده 
شـود و در این راسـتا حداکثر اسـتفاده از امکانات موسسـه را برای پیشـرفت 
خواهیـم داشـت. امـان اهلل جوانشـاه بـه پرداخـت هزینـه هـای سـنگین در 
امـر برداشـت محصـول پسـته اشـاره کـرد و افـزود: اگـر چـه در هـر هکتـار 
زمین کشـاورزی هزینه سـنگینی توسـط کشـاورز انجام می شـود اما نتیجه 
مطلـوب را نـدارد. وی خواسـتار معرفـی محققیـن این مرکز در سـطوح بین 
المللـی شـد و تصریـح کـرد: بـا توجه بـه اینکه بخـش خصوصـی از دانش و 
داده هـای مرکـز اسـتفاده می کند باید روش ها و شـیوه هـای نوین علمی را 
در امـر برداشـت محصـول بـه کار ببریم و به کشـاورزان آگاه سـازی و اطالع 

رسـانی کنیم.
مدیر سـابق مرکز تحقیقات پسـته کشـور نیز با اشـاره به کمبود و بحران 
آب در منطقـه، گفـت: در ایـن راسـتا یکسـری فعالیـت هایـی توسـط مرکز 
تحقیقـات پسـته کشـور بـرای کاهـش دفعـات آبیـاری باغات پسـته صورت 
گرفت. امیرحسـین محمدی بیان داشـت: با خاموشـی یـک ماهه موتورپمپ 
هـای چـاه های کشـاورزی در پاییز سـال گذشـته در شهرسـتان رفسـنجان 
۴۰ میلیـون متـر مکعـب در مصـرف آب صرفـه جویـی شـد که اسـاس این 

طـرح بر پایـه پروژه موسسـه تحقیقـات بود.
وی با اشـاره به اینکه بر اسـاس تحقیقات آذر ماه بهترین فصل خاموشـی 
موتورپمپ های کشـاورزی اسـت، یادآور شـد: تحقیقات نشـان می دهد که 
بیـن یـک تا سـه مـاه می توان خاموشـی چـاه ها را داشـته باشـیم و بالطبع 
ایـن صرفـه جویی در مصـرف آب در بخش کشـاورزی در شهرسـتان، ارزش 

اقتصـادی فراوانی دارد.
ایـن مسـئول به یکـی دیگر از اقدامات انجام شـده اشـاره کـرد و گفت: با 
توجـه بـه ارزش افـزوده محصول پسـته، توجه به محصوالت مشـتق شـده از 
پسـته از سـالیان گذشـته مورد توجه موسسـه تحقیقات پسـته کشـور قرار 
داشـت کـه ایـن مرکز موفق بـه واگذاری چهـار محصول بـه بخش خصوصی 

شـده اسـت کـه امیدواریـم هر چه زودتـر تولید و بـه بازار مصرف برسـد.
مدیـر سـابق مرکـز تحقیقـات پسـته کشـور ادامـه داد: در موضـوع دفـع 
پسـیل پسـته کـه خسـارت زیادی بـه باغـات پسـته وارد می کند، موسسـه 
نقـش خـود را ایفـا کـرد و روش دفـع پسـیل بوسـیله حشـره کـش کارایی 
موثـری را از خـود نشـان داد و توصیـه مرکز به اسـتفاده از نیم لیتـر در هزار 
ایـن حشـره کش موجب صرفه جویی اسـتفاده از سـموم شـد بـه نحوی که 

در سـال گذشـته ۲۰ تـن از ایـن حشـره کش در باغات اسـتفاده شـد.

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

قانـون تعییـن تکلیـف  برابـر رای شـماره ۱3۹۴۶۰3۱۹۰۰۷۰۰5۴۱۹ هیـات دوم موضـوع 
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حوزه ثبـت ملک 
کرمـان تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانـم فاطمـه مهـدی زاده راینـی فرزنـد اکبر بشـماره 
شناسـنامه ۴۰۱ صـادره از کرمـان در ششـدانگ یـک باب سـاختمان بـه مسـاحت ۱۹۴/۴۴ متر مربع 
تحـت پـالک ۲53۶ فرعـی از ۲۹۴۲ اصلـی واقع در بخـش 3 کرمان به آدرس کرمان خیابان گلدشـت 
کوچـه ۴۸ پـالک ۴۱ خریـداری از محـل مالکیـت آقـای عبدالمجیـد هدایت محـرز گردیده اسـت. لذا 
بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتب در دو نوبت بـه فاصله ۱5 روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص 
نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولین 
آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید ظـرف مدت یک 
مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایـی تقدیـم نمایند. بدیهی اسـت در 
صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض طبق مقـررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد. 

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱3۹۴/۴/۶                                تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱3۹۴/۴/۲۰
کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان کرمان- امین رضا قوام

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

قانـون تعییـن تکلیـف  برابـر رای شـماره ۱3۹۴۶۰3۱۹۰۰۷۰۰۴5۴۷ هیـات دوم موضـوع 
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حوزه ثبـت ملک 
کرمـان تصرفـات مالکانـه بالمعارض متقاضی آقای سـعید گلرخ کلیمی فرزند داود بشـماره شناسـنامه 
5۴۲ صـادره از کرمـان در ششـدانگ یـک بـاب مغـازه بـه مسـاحت ۱۴/5۰ متـر مربـع تحـت پـالک 
۱فرعـی از ۲۱۸ اصلـی واقـع در بخـش ۱ کرمـان بـه آدرس کرمـان خیابـان شـریعتی چهـار راه قدس 
خریـداری از محـل مالکیـت آقـای عطـاء اهلل پـوالدی محرز گردیده اسـت. لـذا به منظور اطـالع عموم 
مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ۱5 روز آگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور 
سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از تاریـخ انتشـار اولین آگهی بـه مدت دو 
مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید ظـرف مدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم 
اعتـراض دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایی تقدیـم نمایند. بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت 

مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبق مقـررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱3۹۴/۴/۶                                تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱3۹۴/۴/۲۰

کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان کرمان- امین رضا قوام

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

تکلیـف  تعییـن  قانـون  برابـر رای شـماره ۱3۹۴۶۰3۱۹۰۰۷۰۰۶۱۱۷ هیـات دوم موضـوع 
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حوزه ثبـت ملک 
کرمـان تصرفـات مالکانـه بالمعارض متقاضی آقای مظفر فیوج اله وردی فرزند رضا بشـماره شناسـنامه 
5۰ صـادره از کرمـان در ششـدانگ یـک باب سـاختمان بـه مسـاحت ۱۴۱/۴۰ متر مربـع تحت پالک 
۱3۷5۷ فرعـی از ۴۷۷۶ اصلـی واقـع در بخـش ۱ کرمـان بـه آدرس کرمان بزرگراه آیـت اله خامنه ای 
کوچـه شـماره ۹ خریـداری از محـل مالکیـت آقای ماشـااله رشـید فرخی محـرز گردیده اسـت. لذا به 
منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ۱5 روز آگهـی می شـود در صورتی که اشـخاص 
نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولین 
آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه این اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظـرف مدت یک 
مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی تقدیـم نمایند. بدیهی اسـت در 
صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض طبق مقـررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد. 

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱3۹۴/۴/۶                        تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱3۹۴/۴/۲۰
کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان کرمان- امین رضا قوام

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

برابـر رای شـماره ۱3۹۴۶۰3۱۹۰۰۷۰۰۶۷۸۶هیـات اول موضوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک کرمـان 
تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضی خانم اکرم جباری نژاد کرمانی فرزند محمود بشـماره شناسـنامه 
۲۲۱۱ صـادره از کرمـان در ششـدانگ یـک بـاب سـاختمان بـه مسـاحت 3۶۲ متر مربـع تحت پالک 
۱۷55 فرعـی از ۲۰ اصلـی واقـع در بخـش ۶ کرمـان بـه آدرس کرمان قائـم اباد انتهای خیابـان انوری 
سـمت چـپ خریـداری از محـل مالکیـت آقایـان علـی و محمـد ایالقـی محـرز گردیده اسـت. لـذا به 
منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه۱5روز آگهـی مـی شـود در صورتی که اشـخاص 
نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولین 
آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه این اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظـرف مدت یک 
مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض ،دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی تقدیـم نمایند. بدیهی اسـت در 
صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض طبق مقـررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد.

تاریخ انتشار نوبت اول:۹۴/۰۴/۰۶                    تاریخ انتشار نوبت دوم:۹۴/۰۴/۲۰
 کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان کرمان- امین رضا قوام

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

برابـر رای شـماره ۱3۹۴۶۰3۱۹۰۰۷۰۰۴۲۱۷هیـات دوم موضـوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حوزه ثبت ملـک کرمان تصرفات 
مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای علـی خراسـانی قنـات قاضی فرزنـد غالمرضا بشـماره شناسـنامه 3 
صـادره از کرمـان در ششـدانگ یـک باب سـاختمان به مسـاحت ۲3۲/۷۰ متر مربع تحت پـالک 3۷۹۰ 
فرعـی از ۴۷۷۶ اصلـی واقـع در بخـش ۱ کرمـان بـه آدرس کرمـان خیابـان فیـروز اباد کوچـه ابوریحان 
شـرقی ۸ درب سـوم خریـداری از محـل مالکیـت آقایان شـاهرخ و رسـتم کیانیـان محرز گردیده اسـت. 
لـذا بـه منظـور اطالع عمـوم مراتب در دو نوبـت به فاصله۱5روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص 
نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین آگهی 
بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف مدت یک مـاه از تاریخ 
تسـلیم اعتـراض ،دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایـی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت در صـورت انقضای 

مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتراض طبق مقـررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول:۹۴/۰۴/۰۶                              تاریخ انتشار نوبت دوم:۹۴/۰۴/۲۰

 کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان کرمان- امین رضا قوام

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

برابـر رای شـماره ۱3۹3۶۰3۱۹۰۰۲۰۱۰۶۶۶هیـات اول موضوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک کهنوج 
تصرفـات مالکانـه بالمعارض متقاضی آقای موسـی آشـینه فرزند تراب بشـماره شناسـنامه ۶۷۲ صادره 
از جیرفـت در یـک بـاب مغازه به مسـاحت ۴5/۹۴ متر مربع پـالک ۷۰5 فرعـی از ۱۸۸ اصلی مفروز و 
مجزی شـده از پالک ۱۸۸ اصلی قطعه سـه واقع در شـهر رودبار خریداری از مالکین رسـمی آقایان و 
خانمهـا عبدالحسـین و محمـد مهدی و مهسـا مهیمـی و فاطمه بیگ مـرادی محرز گردیده اسـت. لذا 
بـه منظـور اطـالع عموم مراتـب در دو نوبـت به فاصلـه۱5روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص 
نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولین 
آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه این اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظـرف مدت یک 
مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض ،دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی تقدیـم نمایند. بدیهی اسـت در 
صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض طبق مقـررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد.

تاریخ انتشار نوبت اول:۹۴/۰۴/۰۶                                  تاریخ انتشار نوبت دوم:۹۴/۰۴/۲۰
رئیس ثبت اسناد و امالک- اصغر ناروئی- کهنوج

اعالم اسامی ۹ 
جان باخته و مجروح 
در حادثه انفجار در 
شرکت ذوب  آهن 
اصفهان

اسـامی سـه کارگر فوت شده 
و ۶ مجـروح حادثـه انفجـار در 
قسـمت کنتورتور شـرکت ذوب 

آهـن اصفهـان اعالم شـد.به گـزارش لنجان نا، سـاعت 3 و 3۷ دقیقـه بامداد 
امـروز پنج شـنبه انفجـاری در بخش فوالدسـازی شـرکت ذوب آهن اصفهان 
در قسـمت کنتورتـور رخ داد کـه طـی آن سـه کارگـر کارخانـه ذوب آهـن 
جـان خـود را از دسـت دادنـد و ۶ نفـر نیـز مصـدوم شـدند. بـه گفتـه مدیر 
روابط عمومی شـرکت ذوب آهن اصفهان ، روح اهلل حاج حیدری از شهرسـتان 
خمینی شـهر، عباس حیدری و محمدکاظم طالبـی از چمگردان لنجان جان 
خـود را در ایـن حادثـه از دسـت دادند.محمدرضـا کجبـاف عنوان کـرد: اکبر 
خداپرسـت، مجید بابایی و غالمعلی خاشـعی سـه مصدومی هسـتند که 3۰ 
تا ۴۰ درصد دچار سـوختگی شـده اند و وضعیت جسـمانی مجیـد بابایی نیز 
در شـرایط مناسـبی قـرار ندارد.حسـین ادیبـی، احمدرضـا مـرادی و منصور 
شـریفی نیز در این حادثه مجروح شـدند که به صورت سـرپایی مداوا شـدند.
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3 کرمان ویج3

خبر

خطر آتش سوزی در 
جنگل های کرمان

منابع طبیعـی  مسـئولین  از  کرمـان  فرمانـدار 
شهرسـتان خواسـت تا ظـرف مدت یک هفتـه مناطق 
حسـاس بـه آتش سـوزی و حادثه خیـز را مشـخص و 

برنامـه و اقدامـات پیشـگیرانه را انجـام دهنـد.
به گزارش نسـیم سـرخس به نقل از  شـبکه اطالع 
رسـانی راه دانـا به نقل از ایسـنا، محمدعلـی توحیدی 
در جلسـه ای کـه ویـژه و بـه منظـور گرم شـدن هـوا 
مراتـع  و  آتش سـوزی در جنگل هـا  بـروز  احتمـال  و 
اطـراف کرمـان تشـکیل شـده بود، اظهـار کـرد: اخیراً 
جنگل هـای  و  مراتـع  در  آتش سـوزی  حادثـه  چنـد 
جنـوب اسـتان، روسـتای بُنـدر گوغر و َخبـر بافت رخ 
داده که هشـداری اسـت بـرای ما تا تمهیـدات الزم را 
بـه منظور پیشـگیری از حوادث مشـابه در شهرسـتان 

کرمـان انجـام دهیم.
وی افـزود: متأسـفانه در بنـدر گوغـر 5۰۰ هکتـار 
از زیسـتگاه ها، کندوهـای زنبورعسـل و مراتـع طعمـه 
پیشـگیرانه  و  امنیتـی  اقدامـات  اگـر  و  شـد  حریـق 
شـاهد  هـم  بـاز  بسـا  چـه  نشـود،  انجـام  مناسـبی 

باشـیم. حـوادث  این گونـه 
توحیـدی تصریـح کـرد: تاق زارهـای اطـراف شـهر 
کرمـان و دشـت های ریواس روسـتاهای بخش مرکزی 
از مناطقـی هسـتند کـه به دلیـل نوع پوشـش گیاهی 
امـکان بروز حادثه در آنها باالسـت. از مسـئوالن منابع 
طبیعـی شهرسـتان خواسـتاریم تـا ظـرف مـدت یک 
هفتـه مناطق حسـاس بـه آتش سـوزی و حادثه خیز را 

مشـخص و اقدامات پیشـگیرانه را انجـام دهند.
وی بـا اشـاره بـه آتش سـوزی کارخانـه روغن نباتی 
گلنـاز کرمان تصریح کرد: اسـتانداردها و سیسـتم های 
امنیتـی مرتبـط بـا واحدهـای صنعتـی بایـد بـه طور 
مربوطـه در سـازمان صنعـت،  واحـد  توسـط  جـدی 
معـدن و تجـارت، بررسـی و کنتـرل شـوند تـا مجدداً 
شـاهد حادثـه ای مثـل روغن نباتـی گلناز نباشـیم که 
در مـدت چنـد سـاعت ۲۰۰۰ تـن روغـن سـوخت و 
حـدود ۱5 میلیـارد تومان خسـارت بر جای گذاشـت.

مـا  نگرانی هـای  از  یکـی  فرمانـدار کرمـان گفـت: 
مربـوط بـه نخل هـای خشـکیده بخش شـهداد اسـت 
کـه بـه حـال خـود رهـا شـده اند و بـا وجـود گرمـای 
شـدید هـوا وضعیـت خطرناکـی را ایجاد کرده اسـت. 
بـه دلیـل متصـل بودن ایـن نخیالت، آتش به سـرعت 
بـه بقیـه نقاط سـرایت خواهد کـرد و حتـی در برخی 
نقـاط تراکـم درختـان بـه صورتـی اسـت کـه اگـر در 
وسـط بـاغ حادثـه ای رخ دهـد، امـکان ورود ماشـین 

آتـش نشـانی بـه محـل حادثـه وجود نـدارد.
ماشـین  و  الزم  امکانـات  نبـود  بـه  پاسـخ  در  وی 
آتش نشـانی در روسـتاها گفـت: امکان خرید ماشـین 
آتـش نشـانی بـرای تمامی روسـتاها وجود نـدارد ولی 
می تـوان بـا یـک تدبیر، تنها بـا نصب یـک موتور روی 
تانکرهـای آب کـه در دهیاری هـا وجـود دارد در زمان 
حادثـه، آب را پمپـاژ و حریق را مهار کـرد و فرصت را 
تـا زمان رسـیدن ماشـین آتش نشـانی از شـهر مجاور 

از دسـت نداد.
مؤمنـی، مدیرعامـل سـازمان آتـش نشـانی کرمان 
نیـز در ایـن جلسـه بـا تأکیـد بـر اهمیـت آمـوزش 
عمومـی و آگاهـی بخشـی تصریـح کـرد: گاهـی یـک 
اقـدام معمولـی مثـل تخلیـه کـود حیوانـی در مراتـع 
و تولیـد گاز متـان، در اثـر تابـش آفتـاب، آتـش ایجاد 
بـا  می کنـد یـا حتـی جـا گذاشـتن بطری هـای آب 
تابـش شـدید آفتـاب حالـت ذره بینـی ایجاد کـرده و 

باعـث بـروز آتـش سـوزی خواهـد شـد.
امـکان  نقـاط،  برخـی  در  متاسـفانه  گفـت:  وی 
بـه  نـدارد.  وجـود  نشـانی  آتـش  ماشـین های  ورود 
طـور مثـال سـال گذشـته کـه در تاق زارهـای کرمان 
حادثـه داشـتیم بـه دلیل وزن سـنگین ماشـین آتش 
نشـانی و فـرو رفتـن در خـاک امکان نزدیک شـدن به 
محـل آتـش سـوزی وجود نداشـت لـذا باید عـالوه بر 
مشـخص کـردن نقاط حادثـه خیز، راه های دسترسـی 

بـه آنجـا را نیـز معیـن کرد.
بـا حضـور  ای  تشـکیل جلسـه  مؤمنـی خواسـتار 
مدیـران کارخانجـات اطـراف کرمـان شـد تـا ضمـن 
ایـن  ایمنـی  وضعیـت  نیـاز،  مـورد  نـکات  یـادآوری 

شـود. بررسـی  صنعتـی  واحدهـای 

طعم تلخ خواب شیرین در کام مردم زرند

انتشار شبانه
بوی مشمئز کننده

انتشـار بـوی آزار دهنـده کارخانـه هـای کک سـازی و 
قطـران در حومـه شـهر زرند در طول شـب خـواب راحت 
را از چشـم مـردم ایـن شـهر گرفتـه و نگرانـی هـا را در 
خصـوص میزان آالیندگـی این کارخانه ها هر روز بیشـتر 

مـی کند.
یکـی  زرنـد  شهرسـتان  مهـر،  خبرنـگار  گـزارش  بـه 
از شهرسـتانهای پـر جمعیـت و توسـعه یافتـه در شـمال 
شهرسـتان کرمـان محسـوب می شـود کـه این شـهر در 
کنار سـیرجان و رفسـنجان جزو شهرسـتان های صنعتی 
و معدنی کشـور محسـوب شـده و هر سـه شـهر با نگرانی 
هـای زیسـت محیطی بـه دلیـل فعالیت گسـترده صنایع 
آالینـده از جملـه مـس سرچشـمه و صنایـع فـوالد در 

سـیرجان مواجه هسـتند.
در سـالهای پایانـی دولـت گذشـته بـود کـه کارخانـه 
هـای متعـدد کک سـازی و قطـران و زغـال شـویی یکـی 
پـس از دیگـری در شهرسـتان زرنـد احـداث و بـه بهـره 
بـرداری رسـیدند هـم اکنـون نیـز کار احـداث کارخانـه 

فـوالد در ایـن شهرسـتان در حـال انجـام اسـت.
بزرگتریـن مجموعـه هـای  از  یکـی  ایـن شهرسـتان 
معدن زغال سـنگ و سـنگ آهـن کشـور را در خود جای 
داده اسـت و بـه دلیـل وجـود همین پتانسـیل مسـئوالن 
اسـتان تصمیـم گرفتنـد از خـام فروشـی مـواد معدنـی 
جلوگیـری کننـد و در نهایت زمینـه را برای ایجـاد ارزش 
افـزوده مـواد معدنی در بخـش صنعت اسـتان مهیا کنند. 
تکنولـوژی اسـتفاده شـده در ایـن دو کارخانـه چینی بود 
و از ابتـدا نیـز امـا و اگرهـا در خصـوص اسـتاندارد بـودن 
و قدمـت تکنولـوژی ایـن واحدهـای صنعتـی مـورد بحث 
قـرار گرفـت. پـس از ایـن تصمیم بود کـه کار احـداث دو 
کارخانـه کک سـازی و قطـران در نزدیکی شـهر زرند آغاز 

شـد و در زمـان کوتاهـی نیـز به بهـره برداری رسـید.
تکنولوژی اسـتفاده شـده در این دو کارخانه چینی بود 
و از ابتـدا نیـز امـا و اگرهـا در خصـوص اسـتاندارد بـودن 
و قدمـت تکنولـوژی ایـن واحدهـای صنعتـی مـورد بحث 
قرار داشـت. از زمـان بهره برداری نخسـتین کارخانه کک 
سـازی و قطـران بـا نام زرنـد در نزدیکی این شـهر بود که 
سـاکنان اطـراف از جملـه روسـتاییان و مـردم شـهر زرند 
شـاهد بـروز بومـی بسـیار مشـمئز کننـده ای بودنـد کـه 

از آن بـه عنـوان بـوی تخـم مرغ گندیـده یاد مـی کردند 
و درسـت از همیـن جابـود کـه نگرانـی های مـردم از بعد 

سـالمت و رفاه مردم بیشـتر شـد.
ایـن بـو عمدتـا از سـاعت ۱۲ هر شـب تا سـاعت هفت 
صبـح گسـترش مـی یابـد و طعـم خـواب شـیرین را در 

خاطـر مـردم تلـخ کرده اسـت.
احداث دو مجتمع آالینده جای سوال دارد

بهنـام محسـنی یکـی از سـاکنان شـهر زرند اسـت که 
نگرانـی خـود را از بـروز این مشـکل پنهان نمـی کند و به 
خبرنـگار مهـر مـی گویـد: از ابتـدا نیز احـداث دو مجتمع 
صنعتی که موجب آلودگی زیسـت محیطی می شـوند در 
چنـد کیلومتری شـهر زرند سـوال برانگیز بود و مشـخص 
نیسـت چرا اجازه سـاخت این واحدها در نزدیکی شـهری 
کـه هـزاران نفر جمعیت دارد داده شـده اسـت. وی افزود: 
نزدیکتریـن ایـن کارخانـه هـا بـه زرنـد تنهـا ۱۰ کیلومتر 
فاصلـه دارد و تکنولـوژی احـداث ایـن کارخانـه هـا نیـز 
صـادرات تکنولـوژی چینـی اسـت و از اسـتانداردها الزم 

برخوردار نیسـت.
وی گفـت: طبـق گزارشـهایی کـه چندیـن بار توسـط 
مسـئوالن بـه مـردم داده شـده اسـت بـه ایـن کارخانه ها 
اخطارهای متعدد داده شـده اسـت و ما امیدواریم مشـکل 

در اسـرع وقـت برطرف شـود.
نگران سالمت خانواده هایمان هستیم

زهـرا سـام نـژاد دیگر شـهروند زرنـدی نگران شـرایط 
زیسـت محیطـی خانـواده اش اسـت و بـه مهر مـی گوید: 
گازهـا  ایـن  شـدید  آالیندگـی  خصـوص  در  خبرهایـی 
شـنیده مـی شـود که از سـوی مسـئوالن تائید نشـده اما 
اگـر ایـن گازهـا خطـر آفریـن نیسـتند چـرا کارشناسـان 
نسـبت بـه ایـن تهدیدهـای زیسـت محیطی هشـدار می 
دهنـد و فقـط مسـئوالن و مدیـران ایـن کارخانـه هـا این 
هشـدارها را رد مـی کننـد. وی افزود: اینکـه وجود صنعت 
و توسـعه اقتصـادی بـرای شهرسـتان زرنـد یـک مزیـت 
محسـوب مـی شـود قابـل درک اسـت امـا ایـن سـوال را 
مطـرح مـی کنیـم کـه آیـا ایـن مزیـت اقتصـادی باید به 
بهـای بـه خطـر افتـادن سـالمت جسـمی و روحـی مردم 
باشـد و چـرا بـا وجود اینکه امکان سـاخت ایـن واحدهای 
صنعتـی در فاصله ای دور تر از شـهر بـوده این کارخانه ها 

در نزدیکـی شـهرها احـداث شـده انـد و چرا بـدون مجوز 
زیسـت محیطـی بـرای بهره بـرداری اقـدام بـه فعالیتهای 

صنعتـی مـی کنند.
وی گفـت: نبایـد بـه ایـن مسـاله اینگونـه نـگاه شـود 
کـه کارخانـه هـا در دولت گذشـته احداث شـده انـد و در 
دولـت فعلی نگرانها بـرای فعالیت آنها افزایـش یافته بلکه 
نـگاه بایـد کامال برپایه سـالمت عمومی و مسـائل زیسـت 
محیطـی باشـد چـون پـای زندگی و سـالمت فرزنـدان ما 

در میـان اسـت و سـایر مسـائل کامـال بی معنی اسـت.
اخطارهای الزم به این واحدهای آالینده داده 

شده است
در ایـن میـان رئیـس سـازمان محیـط زیسـت اسـتان 
کرمـان در گفتگـو بـا مهر نگرانـی های خـود را از آلودگی 
ایـن واحدهـای صنعتـی پنهان نمـی کنـد و از اخطارهای 
مکـرر ایـن سـازمان و برگـزاری جلسـه هـای متوالـی بـا 
مسـئوالن شهرسـتان و کارخانه های قطران و کک سـازی 
سـخن مـی گویـد و تاکیـد دارد کـه تمـام صنایـع بزرگ 
بایـد زیـر چتـر نظـارت و پایـش آلودگـی قـرار گیرنـد و 
اسـتانداردهای زیسـت محیطی را انجام دهند در غیر این 
صـورت مطابـق قانـون بـا آنهـا برخـورد خواهـد شـد. هر 
دو ایـن کارخانـه هـا در زمـان احـداث مجوز احـداث را از 
مسـئوالن وقـت گرفتـه اند اما هیچ کـدام از ایـن کارخانه 
هـا مجـوز بهـره بـرداری ندارنـد و مـا در ایـن خصـوص 

مجـوزی صـادر نکـرده ایم.
محمـود صفـرزاده در این خصـوص اینگونه توضیح می 
دهـد کـه دو کارخانـه در محدوده زرند وجـود دارد که هر 
دو ایـن کارخانـه هـا در زمـان احـداث مجوز احـداث را از 
مسـئوالن وقـت گرفتـه اند اما هیچ کـدام از ایـن کارخانه 
هـا مجـوز بهـره بـرداری ندارنـد و مـا در ایـن خصـوص 
مجـوزی صـادر نکرده ایـم. وی تصریح کـرد: کارخانه کک 
و قطـران زرنـد چندیـن سـال دارد کار می کنـد و نزدیک 
تر به شـهر زرند اسـت امـا کارخانه کک و قطـران ایرانیان 

کمـی دورتر از کارخانه نخسـت بنا شـده اسـت.
صفـرزاده افـزود: کک و قطـران زرنـد پـس از پایـش و 
نظارتهـای متعـدد زیسـت محیطـی اخطارهـای متعـدد 
را گرفتـه اسـت و یـک سـری اقدامـات را نیـز بـرای رفـع 
نگرانیهـای زیسـت محیطـی انجام داده اسـت امـا با توجه 
به شـرایط و پایشـها پیگیریها همچنان ادامه دارد کارخانه 
ایرانیـان نیـز در مقطعـی کار آزمایشـی را شـروع کـرد اما 

چـون میـران آلودگـی بـاال بـود فعالیتش متوقف شـد.
سولفید هیدروژن موجب بوی نامطبوع است

رئیـس سـازمان محیـط زیسـت اسـتان کرمـان بیـان 
دو  ایـن  بـرای  محیطـی  زیسـت  هـای  پیگیـری  کـرد: 

کارخانـه بـه دقـت ادامـه دارد و حتـی سـازمان مرکـزی 
برنامـه هـای حـوزه محیط انسـانی بـرای ایـن دو کارخانه 
گذاشـتند و هـر دو کارخانـه موظف شـدند در کوتاه مدت 

مشـکالت را برطـرف کننـد.
وی افـزود: حتـی ایـن دو کارخانـه قـرار شـد طـرح 
مدلینـگ را پیگیـری کننـد و ببینیـد تـا چـه شـعاعی در 
محیـط اطراف کارخانه شـهروندان را تحـت تاثیر قرار می 
دهـد. وی دلیـل بومی مشـمئز کننـده را به دلیل انتشـار 
گاز سـولفید هیـدروژن عنـوان کرد و گفـت: این گاز بومی 
تخـم مـرغ گندیده مـی دهد و مـردم و شـهروندان را آزار 
مـی دهنـد. نگرانی دیگـر آالیندگی به دلیـل آالینده های 
آروماتیـک و یـا ایزوکربنهای حلقوی اسـت کـه یک مقدار 
خطرشـان بیشـتر از H۲S اسـت و بـه ایـن کارخانـه هـا 
اخطـار داده شـده کـه ظـرف مـدت یـک ماه باید مشـکل 

را برطـرف کنند.
کرمـان  اسـتان  زیسـت  محیـط  سـازمان  رئیـس 
گفـت: نگرانـی دیگـر آالیندگـی بـه دلیـل آالینـده هـای 
»آروماتیـک« و یـا »ایـزو کربـن هـای« حلقوی اسـت که 
یـک مقدار خطرشـان بیشـتر از سـولفید هیدروژن اسـت 
و بـه ایـن کارخانـه هـا اخطـار داده شـده که ظـرف مدت 

یـک مـاه بایـد مشـکل را برطـرف کننـد.
وی افـزود: پـس از ایـن یـک مـاه اگـر مشـکل برطرف 
نشـود بـا حضور مسـئوالن شهرسـتان در حـوزه اجرایی و 
قضایـی و نماینـدگان سـازمان محیـط زیسـت در بخـش 
پایـش جلسـه ای برگـزار و در صورت عدم رفع مشـکالت 
چـاره ای جـز اجرای قانون و توقف کار را نخواهیم داشـت.

مهـر  بـا  گفتگـو  در  نیـز  زرنـد  شهرسـتان  فرمانـدار 
اظهارداشـت: جلسـات متعـددی در خصـوص رفـع ایـن 
مشـکل برگـزار شـده و بـه طـور حتـم اراده مسـئوالن 
اجرایـی رفـع مشـکل اسـت.حبیب اهلل خنجـری افـزود: 
مـواردی کـه موجـب آالیندگـی شـده از طریـق محیـط 
زیسـت اعـالم شـده اسـت و مـا انتظـار داریـم کارخانه ها 
در اسـرع وقت مشـکالت را رفـع کنند.وی افزود: قسـمت 
هایـی از کار انجـام شـده و بـه نظـر مـی رسـد اقدامـات 
کارخانـه هـا بـرای رفع مشـکالت در حـال انجام اسـت و 
امیدواریـم طی مدتی که داده شـده شـاهد رفع آالیندگی 

. شیم با
بـا وجـود اینکـه بسـیاری از کارشناسـان اعتقـاد دارند 
از ابتـدا جانمایـی ایـن کارخانه هـا در نزدیکی شـهر زرند 
اشـتباه بوده اسـت اما انتظار می رود با نصب سیسـتمهای 
رفـع آالیندگـی و تغییـر سیسـتمهای غیر اسـتاندارد این 
واحدهـای صنعتـی در کنـار چرخیـدن چرخهـای صنعت 

سـالمت عمومـی جامعـه نیز تامین شـود.

تیمهای جستجو 
کودک مفقود شده 
در کرمان را نجات 
دادند

امـداد  عملیـات  اداره  رئیـس 
و نجـات جمعیـت هـالل احمـر 
بـه  اشـاره  بـا  کرمـان  اسـتان 
کـودک  یـک  شـدن  مفقـود 
گفـت:  کرمـان  در  روسـتایی 

تیمهـای نجـات ایـن کودک را پس از سـاعتها از مفقود شـدن نجـات دادند. به 
گـزارش خبرگـزاری مهر بـه نقل از روابـط عمومی جمعیت هالل احمر اسـتان 
کرمـان، محمـد حیـدری از مفقـود شـدن یک پسـربچه پنـج سـاله در یکی از 
روسـتاهای شـهربابک خبـرداد و بیـان کرد: با تالش سـه تیم جسـتجو و نجات 
متشـکل از۱۴نفـر نجاتگـر پرسـنل و نجاتگـر داوطلـب و بـا بـه کارگیـری دو 
دسـتگاه خـودروی آمبوالنـس از شهرسـتان  شـهربابک در یافتن فـرد مذکور، 
سـرانجام بعـد از ۲۴ سـاعت جسـتجو و نجـات ایـن پسـر بچـه به آغـوش گرم 
خانـواده بازگشـت. وی بـا اشـاره  به این که طی ۲۴سـاعت  گذشـته دو حادثه 
جـاده ای در محورهـای مواصالتی اسـتان رخ داد، بیان کـرد: حادثه اول مربوط 
بـه واژگونـی یـک دسـتگاه سـواری پرایـد کیلومتر ۲۰ محـور انار - رفسـنجان 
بـود کـه در ایـن حادثـه بـا اعـزام تیم امـداد جـاده ای شهرسـتان انـار، به یک 

نفـر از سرنشـینان خودروامدادرسـانی شـد.

واژگوني
 کشنده هوو جان 
دو نفر را گرفت

راه  پلیـس  قـرارگاه  فرمانـده 
گفـت:  کرمـان  اسـتان  جنـوب 
واژگونـي یـک دسـتگاه کامیـون 
کشـنده هـوو در محـور جیرفت-

کرمـان جـان دو نفـر را گرفـت. 
سـرهنگ آبـکار در تشـریح ایـن 

خبـر بـه خبرنـگار پلیـس گفـت: صبـح امـروز یـک دسـتگاه کامیـون کشـنده 
هـوو در حالـي کـه در محـور جیرفـت- کرمـان در حـال حرکـت بـود، واژگون 
شـد. وي افـزود: بـا حضـور ماموران پلیـس و پرسـنل اورژانس در محـل حادثه 
مشـخص شـد که سرنشـین و راننـده کشـنده در دم فـوت کرده اند. سـرهنگ 
آبـکار در توضیـح علـت ایـن حادثـه بیان داشـت: کارشناسـان پلیـس راه علت 
واژگونـي کشـنده هـوو را نقص ترمز این کامیـون عنوان کرده انـد. وي در ادامه 
بـه توقیـف یـک دسـتگاه خـودروي سـواري پـژو ۴۰5 نیز اشـاره کـرد و گفت: 
مامـوران پلیـس راه محور کهنوج-بندر عباس حین کنتـرل خودروهاي عبوري، 
اسـتعالم شـماره پالک خودرو هاي مشـکوک را در دسـتور کار قرار داده بودند.

آبـکار اضافـه کـرد: در اسـتعالم صـورت گرفتـه مشـخص شـد کـه خـودرو پژو 
داراي 3۰ میلیـون ریـال خالفـي پرداخت نشـده اسـت. فرمانده قـرارگاه پلیس 

راه جنـوب اسـتان بیـان داشـت: خـودرو توقیـف و روانـه پارکینـگ شـد.

 به کشف 2ونیم 
تن مواد مخدر

اسـتان  انتظامـي  فرمانـده 
کرمـان گفـت: پلیـس امـروز در 
سـه عملیات جداگانه موفق شـد 
بیـش از دو و نیم تـن مواد مخدر 
کشـف  مـرگ  سـوداگران  از  را 
حسـین  کند.سـردار  ضبـط  و 
چناریان گفت: پلیس شهرسـتان 
اقداماتـي  انجـام  بـا  کهنـوج 

اطالعاتـي و فنـي توانسـت محـل دپـوي مـواد مخـدر را در حاشـیه شـهر پیدا 
کنـد. سـردار چناریـان در ادامـه افـزود: پلیـس بـا هوشـمندي هر چـه تمام تر 
پیـش از آن کـه قاچاقچیـان بتواننـد بـا خـودرو وانت سـفید رنگ خود مـواد را 
بـه شهرسـتان کهنوج منتقل کننـد در عملیاتي غافلگیر کننـده خانه مورد نظر 
را محاصـره کـرد. وي تصریـح کـرد: در بازرسـي از محـل مقدار یک تـن و ۱۷۰ 
کیلوگـرم مـواد مخـدر از نـوع تریاک، یـک قبضه سـالح غیر مجـاز و خودرویي 
کـه قاچاقچیـان براي حمل مواد از آن اسـتفاده مي کردند، کشـف و ضیط شـد. 
سـردار چناریـان بـه عملیات مشـترک پلیس شهرسـتان کهنوج، قـرارگاه ابوذر 
و یـگان تـکاوري ۱۱۶ نیـز اشـاره کـرد و گفـت: اشـرار مسـلح قصد داشـتند تا 
بـا سـه دسـتگاه خـودرو نیسـان، تویوتا و پژو مـواد مخدر خـود را ازروسـتاي » 

آهـوان چـاه مازگـي« بـه مقصـدي نامعلـوم حمـل کنند. 

 وقف ناتمام ....
حـاج ماشـااهلل داسـتان وقـف 
خیـران  جرگـه  از  مـا  ناتمـام 
اکنـون  کـه  اسـت  خیرخواهـی 
در سـرای باقـی چشـم بـه آینده 
مبهـم صدقه جاریه خـود دوخته 
است.داسـتان یـک وقـف ناتمـام 
در هوتـک از آنجایـی آغـاز شـد 
کـه حاج ماشـااهلل رمضانـی کریم 
بـه  را  زمینـی   ۱3۷3 سـال  در 

منظـور احـداث بیمارسـتان ۴5 تختخوابـی وقـف کـرد و در زمـان حیـات وی 
قریـب ۷۰ درصـد کار انجـام شـد. کار اجرایـی ایـن بیمارسـتان تـا جایی پیش 
رفتـه کـه حتـی گـچ کاری و خرید تخت هـای این بیمارسـتان نیز انجام شـده 
و در زمینـه بـرق کشـی و تاسیسـات آن نیـز اقـدام شـده اسـت. حاج ماشـااهلل 
همچنیـن تعـدادی تلمبـه آب کشـاورزی و مقـداری زمیـن را نیـز بـه منظـور 
کمـک بـه احـداث این بیمارسـتان وقـف کرده اسـت اما ایـن بیمارسـتان پس 
از فـوت حـاج ماشـااهلل، ناتمـام بـه جـای مانـده اسـت. تنهـا اقدامی کـه پس از 
فـوت حـاج ماشـااهلل انجام شـده، تعویض تابلـوی درب بیمارسـتان و تبدیل آن 
بـه مرکـز بهداشـتی و درمانـی در سـال ۸5 بـوده اسـت و این ظرفیـت مغفول، 
همچنـان بـی اسـتفاده باقـی مانـده اسـت. رییـس اداره اوقـاف و امـور خیریـه 
تاحیـه دو کرمـان در ایـن خصـوص گفت: این سـاختمان موقوفـه دارای متولی 

اسـت و اداره اوقـاف در امـور موقوفـات دارای متولـی، نقشـی نـدارد.

دامپزشـکی  اداره کل  فنـی  کارشـناس 
اسـتان کرمان بر لـزوم افزایـش آگاهی مردم 
از خصوصیـات تخم مرغ سـالم تاکیـد کرد و 
گفـت: عدم آگاهـی از خصوصیـات تخم مرغ 
سـالم و مصـرف تخـم مـرغ فاسـد می توانـد 

باعـث بیماری شـود.
جواد نگارسـتانی دربـاره خصوصیات تخم 
مرغ سـالم و تازه اظهار کرد: پوسـته خارجی 
هرگونـه  از  عـاری  تمیـز،  بایـد  مـرغ  تخـم 
آلودگـی، ترک خوردگی و شکسـتگی بوده و 
پوسـته تخـم مرغ تـازه پس از پخته شـده به 

راحتـی جدا نمی شـود.
تخـم  پوسـته  افـزود: سـطح  نگارسـتانی 
مـرغ تازه وسـالم، صاف و شـفاف و در تمامی 
قسـمت ها یکنواخت اسـت. داشـتن سـفیده، 
بـا ظاهـری ابـری و غیرشـفاف و همچنیـن 
زرده کامـاًل گـرد، کـروی و در مرکـز تخـم 

مـرغ از دیگـر خصوصیـات تخم مرغ سـالم و 
تـازه اسـت. وی تصریـح کرد: امـروزه بهترین 
روش بـرای پـی بـردن بـه سـالم بـودن تخم 
مـرغ، توجـه بـه تاریـخ مصـرف آنها اسـت و 
در صـورت انقضـای تاریـخ مصـرف یـا تغییر 
و مخـدوش بـودن مندرجـات روی آنها نباید 
مـورد اسـتفاده قـرار گیـرد و همچنیـن باید 
معتبـر  جاهـای  و  مغازه هـا  شـرکت ها،  از 

شـود. خریداری 
نگارسـتانی بیـان کـرد: تخـم مـرغ سـالم 
نسـبت بـه تخـم مـرغ فاسـد وزن بیشـتری 
دارد زیـرا آب در تخـم مـرغ فاسـد تبخیـر 

شـده اسـت و از وزنـش کاسـته می شـود.
مسوول روابط عمومی اداره کل دامپزشکی 
اسـتان کرمـان به وضعیت ظاهـری تخم مرغ 
فاسـد و کهنه نیز اشـاره کرد و گفت: سـطح 
پوسـته خارجـی تخم مرغ های کهنـه، کدر و 

بـد رنـگ بـوده و ضخامـت غشـای زرده کـم 
شـده و زرده خاصیـت محکـم و ایسـتادگی 
خـود را از دسـت می دهـد و پهن می شـود و 
سـفیده نیـز در زمان فسـاد به حالت شـفاف 

در می آیـد.
و  سـفیده  و  زرده  شـدن  مخلـوط  وی، 
همچنیـن بـوی تعفـن محتویـات را از دیگـر 
عالئـم فسـاد در تخم مـرغ برشـمرد و تاکید 
کـرد: برخـی مغازه هـا تخم مـرغ را در فضای 
صحیـح  کـه  می کننـد  نگهـداری  بیـرون 
نیسـت زیـرا از عمرش کاسـته می شـود بلکه 
بایـد حتمـا در یخچـال بـا بـرودت ۰ تـا ۴ 
درجه سـانتیگراد نگهداری و عرضه شـود. به 
محـض آنکـه تخم مـرغ خریـداری می شـود 
بهتـر اسـت در یخچال نگهداری شـود تا زود 

نشود. فاسـد 
نگارسـتانی تاکیـد کـرد: برخـی افـراد تخـم 

مرغ هـا را شسـته و بعد در یخچال قـرار می دهند 
کـه باز هم این کار مناسـب نیسـت زیرا شسـتن 
آنهـا باعـث شکسـته شـدن و از بیـن رفتـن الیه 
نـازک روی تخم مرغ شـده و بـه راحتی میکروب 
و آلودگـی وارد آن می شـود بنابرایـن بایـد تخـم 

مرغ هـا را بـا یـک پارچه تمیـز کرده و سـپس در 
یخچـال قـرار داد. توجـه بـه سـالمتی تخـم مرغ 
بسـیار بـا اهمیـت اسـت زیـرا مصرف تخـم مرغ 
فاسـد سـبب مسـمومیت شـده و در سـالمندان 
مصـرف تخم مرغ فاسـد بسـیار خطرناک اسـت.

ویژگی های یک تخم مرغ سالم چیست؟
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44 ویژه

ثبت جهانی رسم زندگی در کیچه های میمند
از  زنانـی  شـیر  و  مـرد  مردانـی 
جنـس نـژاد آریایی در گـذر زمان بر 
دل کوهـی سـترگ بـا سرانگشـتانی 
عشـق  نقـش  فرهـاد  تیشـه  بسـان 
آفریدنـد تا نـام میمنـد را در میراث 

جهانـی ثبـت کننـد.
کیچه های میمند با سرانگشـتان 
فرهادگونـه بـه عشـق شـیرینی کـه 
شـیرینی اش پـس از گـذر سـالیان 
را  ای  بازدیـد کننـده  دراز کام هـر 
حـالوت مـی بخشـد در دل کوهـی 
سـتبر حفر شـدند تا امروز نمادی از 
اسـتقامت و عاشـق پیشـگی ایرانیان 
باشـد و چشـم  انـداز فرهنگـی اش 
در سـی و نهمیـن اجـالس سـاالنه 
سـازمان  جهانـی  میـراث  کمیتـه 
ملـل  تربیتـی  و  فرهنگـی  علمـی، 
متحـد )یونسـکو( در شـهر بن آلمان 
در فهرسـت آثـار جهانی ثبت شـود.

شهرسـتان  کیلومتـری   3۸ در 
در  و  کرمـان  توابـع  از  شـهربابک 
سـیرجان  یـزد،  محـور  نزدیکـی 
بندرعبـاس، مسـیری کوهسـتانی با 
آسـمانی الجـوردی و انبـوه جنـگل 
هـای بنـه یـا پسـته وحشـی، بـادام 
جـاز،  خـودرو  هـای  بوتـه  کوهـی، 
و  تلـه  چمـز،  کلـوره،  اسـکنبیل، 
قمـس، خارشـتر، مخلسـه، اسـفند، 
وحشـی،  نخـود  و  کنگـر  ریـواس، 
را  بیننـده ای  چشـم و گـوش هـر 
میهمـان طبیعتـی بکـر و سـکوتی 

کنـد. مـی  برانگیـز  تامـل 
ماننـد  فصلـی  هـای  رودخانـه 
مورنـگ، الخیـس و الی حزیـن بـا 
بستری سـنگ الخ، گردشگران را به 
تـازه کردن نفسـی در خنکای سـایه 
گـردو،  انگـور،  انـار،  درختـان  سـار 
سـیب، زردآلـو، انجیـر، توت سـیاه و 
سـفید، آلوسـیاه، هلـو، گالبـی، به و 
درختانی همچون نارون، بیدمشـک، 
سـپیدار، سـنجد و صنوبر دعوت می 

. کند
مسـیر جـاده را کـه پیـش مـی 
صخـره  روسـتای  دورنمـای  روی، 
ای میمنـد، تصـور ایـن کـه مردمان 
دو هـزار و 5۰۰ سـال قبـل یـا بـه 
تعبیـر گـروه کارشناسـان آمریکایی 
۱۲ هـزار سـال گذشـته بـدون ابزار 
و امکانات پیشـرفته توانسـته باشـند 
چنیـن اعجـازی را در قلـب کوه رقم 

بزننـد، دشـوار مـی نمایـد.
میمنـد  ای  صخـره  دهکـده  بـه 
می رسـیم، همانطور که مسـیر سـر 
باالیـی ورودی را نفس زنان به پیش 
مـی رویـم، منظـرگاه باشـکوه خانـه 
هـا، بیـش از پیـش خودنمایـی مـی 
کنـد و آدمـی را بـه شـگفتی وا مـی 
دارد، چیدمـان ۴۰۰ خانه معروف به 
کیچـه در دو تـا پنـج طبقه بـر روی 
یکدیگـر یـادآور زندگـی اجتماعـی 
امـروز و آپارتمـان نشـینی اسـت که 
دو هـزار و 5۰۰ اتـاق را در روسـتای 
دسـتکنده میمنـد بـه وجـود آورده 

ست. ا
بـوی گیاهـان  بـا خنـکای هـوا، 
همچـون  داروهایـی  و  کوهـی 
آویشـن سـیاه، کاکویـی، مریم گلی، 
ترنجبیـن،  زیـره،  آاللـه،  بومـادران، 
ریـواس،  لیسـو،  اطوخـودوش، 
اکلیـل  مخلسـه،  سرشـو،  آویشـن، 
انقـوزه،  ختمـی،  زوفـا،  الملـک، 
بارهنـگ، خارخسـک، رازیانـه، پونه، 
پرسیاوشـان، شـیرین بیان، خاکشیر 
و شـاتره بـه قـول سـهراب سـپهری 
و  پـر  ابدیـت  از  را  ریـه  تـوان  مـی 

بکنیـم. خالـی 
بـه خانـه ها یـا کیچه هـا که می 
بـه  را  رسـیم، حسـی آشـنا آدمـی 
درون کیچـه فـرا مـی خوانـد. الزمه 
ورود بـه کیچـه ها گذشـتن از داالن 
روبازی اسـت کـه به زیبایـی در دل 
کوه حفر شـده اسـت. بـرای ورود به 
کیچـه درهـای کوتـاه، سـر آدمی را 
بـه نشـانه تعظیـم بـه خالق اشـرف 
مخلوقـات کـه اینچنین توانـی را به 
بنـده اش ارزانـی داشـته بـه زیر فرو 

مـی برد.
تـا چشـمانمان به تاریکـی کیچه 
هـا عادت کنـد به این می اندیشـیم 

کـه کدامیـن عشـق چنیـن نقـش 
مانـدگاری را بـر لوح دل سـنگ رقم 
زده اسـت، سوسـویی کـه از روزنـه 
مـی  کیچـه  درون  بـه  کوتـاه  درب 
تابـد، سـقف و دیوارهـای سـیاهی را 
بـه نمایـش مـی گـذارد کـه بهترین 
و روشـن ترین تابلوی زندگی اسـت.

محلـی  زبـان  در  کـه  اجاقـی 
معـروف  دیـدون  بـه  هـا  میمنـدی 
اسـت در گوشـه ای از اتـاق حکایت 
از قلـم هنرمندانه زنـان میمندی در 
زدن نقـش زندگـی بـر سـقف هـای 

ایـن کیچـه هـا دارد.
کارشناسـان معتقدنـد دود ایجاد 
شـده از پخـت و پز و سـوختن هیزم 
بـه منظـور گـرم کـردن کیچـه هـا 
موجـب ایزوالسـیون کیچه ها شـده 
مـی  آنهـا جلوگیـری  تخریـب  از  و 

. کند
کیچـه  نسـبی  شـدن  خالـی  بـا 
هـا و ایـن خانـه هـای صخـره ای، 
جلوگیـری از تهدیـد تخریـب بایـد 
دوسـتان  فرهنـگ  همـه  دغدغـه 

باشـد.
هندسـی  نامنظـم  هـای  اتـاق 
شـکل و وجهـه ای خـاص بـه کیچه 

هـا بخشـیده اند بـه طوری کـه اتاق 
هـای سـه در چهار بـه بلنـدای یک 
متـر و ۹۰ سـانتی متـر تـا دو متر و 
۱۰ سـانتی متـر در اکثـر کیچـه ها 
وجـود دارد و بزرگترین کیچه از ۹۰ 

متـر مربـع تجـاوز نمـی کند.
کـف  بـا  اتـاق  شـدن  مفـروش 
پـوش های نمـد، مخشـیف، گلیم و 
قالیچـه هایـی که باز هـم حکایت از 
سرانگشـتان هنرمند زنـان میمندی 
دارد تداعـی کننـده هنرمنـدی زنان 
ایرانـی در خانه داری، همسـرداری و 

بچـه داری اسـت.
هنـگام عبـور از کیچـه هـا بـوی 
خـوش غـذا مشـام را نـوازش مـی 
بـر  کوهسـتان  پـاک  هـوای  دهـد، 
گرسـنگی مـان مـی افزایـد. اینجـا 
دسـتکنده  و  ای  صخـره  روسـتای 
میمنـد با هزاران سـال قدمت اسـت 
کـه هنوز زندگـی به شـیوه قدیم در 

دارد. جریـان  آن 
هـای  فـرش  بـا  کـه  اتاقـی  در 
مـی  جـای  شـده  مفـروش  سـنتی 
گیریـم و کیچـه ای کـه رسـتوران 
غذاهـای سـنتی نـام دارد ایسـتگاه 
نخسـت مـان می شـود، تردیـد بین 

انتخـاب غذاهـای محلـی همچـون 
و  فلـه  بنـه  سـیرآب  جـوش،  کال 
غیـره دوامـی نمـی پایـد و دقایقـی 
بعـد تکیـه بـر بالـش هـای لولـه ای 
و سرکشـیدن چـای داغی کـه هنوز 
بـوی خـوش هیـزم می دهد، نشـان 

از سیرشـدن مـان اسـت.
میهمانـوازی مردمان ایـن دیار به 
تبعیـت از دیار کریمـان زبانزد خاص 
و عـام اسـت و در زبـان و گویـش 
میمنـدی هـا هنـوز کلمـات پهلوی 

ساسـانی خودنمایـی مـی کند.
از پلـه هـای خاکـی بـه سـمت 
حفـر  شـویم،  مـی  روانـه  پاییـن 
کیچـه ای دیگـر بـه نـام حمـام در 
عجایـب  از  دیگـر  یکـی  کـوه  دل 
میمند اسـت، حمـام میمنـد بیانگر 
اهمیـت رعایـت نظافت و بهداشـت 
در روزگاران گذشـته است. از داالن 
خاکـی مـی گذریم بعـد از عبـور از 
بـه فضـای رختکـن  دری کوچـک 
در  ای  حوضچـه  کـه  رسـیم  مـی 
وسـط و سـه سـکو در اطـراف آن 
قـرار گرفتـه اسـت، درب دیگـر که 
روربـرو قـرار مـی گیـرد بـه صحـن 
در  کنـد،  مـی  هدایتمـان  حمـام 

پاییـن صحـن خزانـه ای در سـنگ 
کنـده شـده و منفذی هاللی شـکل 
آن را بـه صحـن وصـل مـی کنـد.

وسـط خزانـه گودالـی اسـت کـه 
جـای قـرار دادن دیگـی بـرای گـرم 
کـردن آب بـوده و پایین پشـت این 
چالـه داالنـی اسـت کـه درب آن به 
خـارج از حمـام بـاز می شـود. آتش 
خانـه و محـل برافروختـن آتش زیر 
حمـام قرار دارد. طرف راسـت خزانه 
حوضـی اسـت کـه محـل شسـتن و 
آب کشـیدن پاها اسـت. سنگ مرمر 
بزرگـی کـه بر سـوراخ سـقف حمام 
بـه عنـوان منبـع تامیـن نـور حمام 
قـرار گرفتـه، یکـی دیگـر از عجایب 

اسـت. میمند 
مدرسـه قدیم روسـتا نیـز در دل 
روسـتای صخـره ای میمند حاکی از 
عالقـه مردمـان ایـن دیار به کسـب 
علـم و معرفـت اسـت، ایـن کیچـه 
بیشـتر  عمـق  و  عـرض  تفـاوت  بـا 
بـا شـیوه و طـرح واحدهـای دیگـر 
سـاخته شـده به گونـه ای که هرچه 
از ابتـدای کیچه بـه عمق آن نزدیک 
می شـویم، ابعاد کالس ها گسـترده 
تـر می شـود کـه بـه دلیـل افزایش 

ضخامـت کوه اسـت.
طـول فضـای مدرسـه صخـره ای 
بیـن شـش  آن  عـرض  و  متـر   ۱۸
تـا ۱5 متـر متغیـر اسـت، مدرسـه 
میمنـد دارای پنـج فضـای کالس و 
دفتـر اسـت. حیـاط بـزرگ مدرسـه 
نیـز کـه بـه سـنگ خشـکه چیـن 
محصـور شـده اسـت با تـک درخت 
›تایـی‹ در وسـط خـود را زینت داده 

. ست ا
مسـجد  سـوی  بـه  مدرسـه  از 
میمنـد مـی رویم این مسـجد مولود 
تغییرات چند واحد مسـکونی اسـت 
که حـدود ۱۲۰ متر مربع وسـعت را 
به خود اختصاص داده اسـت. شـکل 
منظـم  و  مـدور  مسـجد  ظاهـری 
اسـت. بعـد از عبـور از راهرویـی بـه 
پهنـای یـک و نیـم متـر بـه صحـن 
مسـجد مـی رسـیم، سـقف مسـجد 
بر روی سـه سـتون سـنگی بـه ابعاد 
و ارتفـاع دو متـر بنـا شـده اسـت. 
محـراب مسـجد میمند نیز بـه طرز 
هنرمندانـه ای در سـنگ حک شـده 
و ارتفـاع آن حـدود یـک متر اسـت. 
نقش تیشـه حجـاران میمندی هنوز 
بـر در و دیـوار ایـن مسـجد نمایـان 

اسـت، طاقچـه هـا، محـراب، منبـر 
سـنگی و طاقچـه هایـی بـرای قـرار 
دادن کفـش در بدنـه دیوار قسـمت 
ورودی اسـت گواه از تمـدن مردمان 

دیـار میمنـد دارد.
کـف مسـجد میمنـد کـه فاقـد 
سـنگفرش یا هر پوشـش ساختمانی 
دسـتباف  هـای  قالـی  بـا  اسـت 
اسـت.  شـده  مفـروش  میمنـدی 
بـا  میمنـد  مسـجد  بنـای  قدمـت 
توجـه بـه اسـناد موجـود بـه سـال 
۱۲۴۰ هجـری قمـری بر مـی گردد.

وسـط روسـتای صخره ای، کیچه 
طـاق  بـا  ایوانچـه  سـه  دارای  ای 
گهـواره ای گردشـگران را بـه درون 
فـرا می خواند، در انتهـای راهروهای 
ورودی حسـینیه میمنـد قـرار دارد، 
ای،  صخـره  کیچـه  چنـد  تجمـع 
حسـینیه میمند را بـا عظمتی مثال 
زدنـی بـا ۲۰۰ متـر مربـع مسـاحت 
و چهـار سـتون مسـتطیل شـکل به 

نمایـش گـذارده اسـت.
مـوزه میمند نیز از دیگـر واحدها 
بـا تغییـر کاربردی اسـت کـه آثاری 
جاجیـم،  بافـی،  ترکـه  همچـون 
حصیـر، سـفتوبافی، نمدمالـی، ابـزار 
آهنگـری، ریسـندگی و بافندگـی به 
عنـوان گوشـه ای از هنرهـای زنـان 
بـرای رسـیدن  و مـردان میمنـدی 
توجـه  آن  در  سـالم  زندگـی  بـه 
گردشـگران را بـه خـود جلـب مـی 

. کند
ابزارهـای  ماننـد  وسـایلی 
بافندگـی شـانه قالـی بافـی، چرخو، 
اسـتی، دارکاربافی، کمـان حالجی، 
کشـاورزی  ابـزار  کمـان،  مشـته 
گرجیـن )خرمـن کـوب(، گاوآهـن، 
کلـوخ کـوب، ابـزار نجـاری، رنـده، 
قدیمـی  هـای  قفـل  انـواع  متـه، 
هـای  لبـاس  و  کفـش  )کلیـدون(، 
محلـی قدیـم و انواع ظـروف غذا در 
مـوزه میمنـد گواه بـر اشـتغال این 
مـردم بـه کشـاورزی، دامپـروری و 
در کل تهیـه همـه مصـارف زندگی 
تـوان  از دسـت و  بهـره گیـری  بـا 

اسـت. خودشـان 
بـه پایـان سـفر کـه نزدیـک می 
شـویم، دلمـان را در کیچه های پر 
خاطـره و سرشـار از عشـق میمنـد 
جـا مـی گذاریـم و سـعی مـان بـر 
ایـن اسـت کـه همچـون مـردان و 
بـا تـالش و سـخت  زنـان میمنـد 
و  دل  بـر  را  عشـق  نقـش  کوشـی 
درسـت  کنیـم،  حـک  ذهمنـان 

فرهـاد! همچـو 
منظـر فرهنگی میمنـد اوایل این 
اجـالس  نهمیـن  و  در سـی  هفتـه 
یونسـکو  جهانـی  میـراث  کمیتـه 
عنـوان  بـه  آلمـان  بـن  شـهر  در 
نوزدهمیـن اثـر جمهـوری اسـالمی 
ایـران و سـومین اثـر اسـتان کرمان 

ثبـت جهانـی شـد.
گزارش از نجمه حسنی

ریزگرد نفس ریگانی  ها را به شماره انداخت
بـروز پدیـده ریزگـرد و افزایـش 
غلظـت گـرد و غبـار طـی روزهای 
بـروز  باعـث  ریـگان  در  اخیـر 
مشـکالت تنفسـی برای شهروندان 
ریگانـی شـده و مراکـز درمانی این 
شهرسـتان بـه حالـت آمـاده بـاش 

آمده انـد. در 
مهـر،  خبرنـگار  گـزارش  بـه 
ای  چهـره  روز  هـر  خشکسـالی 
جدیـد از خود را در اسـتان کرمان 
رخ مـی کند و امسـال بـروز پدیده 
ریـز گـرد و گـرد و غبـار بیشـتر از 
سـال هـای دیگـر در جـای جـای 
اسـتان پهنـاور و کویـری کرمـان 

اسـت. نمایانـده  رخ 
هـای  شهرسـتان  پدیـده  ایـن 
مناطـق شـرقی اسـتان کرمـان را 
بیشـتر از سـایر نقـاط تحـت تاثیر 
در  را  آنهـا  سـالمتی  و  داده  قـرار 
معـرض خطـر قـرار داده و زندگـی 
عادی مـردم را مختل کرده اسـت.

مردم ریگان چندین سـال است 
کـه بـا پدیـده ریزگردهـا دسـت و 
پنجه نـرم می کنند امـا این روزها 
غلظـت ریزگردها به حدی رسـیده 
کـه سـالمتی مـردم را بـه مخاطره 
انداختـه و شـهروندان بـه سـختی 
مسـئوالن  آورنـد.  مـی  بـر  نفـس 
بهداشـتی نیـز توصیـه اکیـد دارند 
نظیـر  حسـاس  هـای  گـروه  کـه 

کـودکان، سـالمندان و افـراد بیمار 
تـا حـد امـکان در منـازل بمانند و 
در صـورت خارج شـدن از منزل از 

ماسـک اسـتفاده کنند.
گفتـه مـی شـود در اثـر پدیـده 
کـه  اخیـر  روز  دو  ریزگردهـای 

روزه   ۱۲۰ بادهـای  از  متاثـر 
سیسـتان اسـت حـدود ۶۰ نفـر از 
شـهروندان ریگانـی را راهـی مراکز 

درمانـی کرده اسـت. ایـن در حالی 
اسـت کـه ایـن روزهـا مـردم روزه 
دار ریـگان پدیـده ریزگردهـا را در 

دمـای بـاالی ۴۰ درجـه و گرمـای 
فـوق العـاده این شهرسـتان تحمل 

کنند. مـی 

آماده باش مراکز درمانی 
ریگان

فردیـن حشـمتی رئیـس مرکـز 
بـا  گفتگـو  در  ریـگان  بهداشـت 
بـا  داشـت:  اظهـار  مهـر  خبرنـگار 
توجـه بـه اینکـه پدیـده ریزگردها 
طـی ۴۸سـاعته گذشـته در ریگان 
مراکـز  تمامـی  یافتـه  تشـدید 
درمانـی ایـن شهرسـتان در حالت 

آمـاده بـاش هسـتند .
 ۶۰ تاکنـون  داد:  ادامـه  وی 
نفـر در اثـر مشـکالت تنفسـی بـه 
مراکـز بهداشـتی درمانـی ریـگان 
بـه منظور مـداوا مراجعه کـرده اند 
کـه تعـدادی از آنها سـرپایی مداوا 
مـداوا  حـال  در  دیگـر  برخـی  و 
تصریـح  مسـئول  ایـن   . هسـتند 
کـرد: این بیماران از شـب گذشـته 
دچـار  شهرسـتان  در  تاکنـون 

انـد. تنفسـی شـده  مشـکالت 
رئیـس شـبکه و مرکز بهداشـت 
ریگان گفت: امسـال تاثیـر بادهای 
ریـگان  در  سیسـتان  ۱۲۰روزه 
بیشـتر شـده به طوری کـه غلظت 
تنفسـی  مشـکالت  و  ریزگردهـا 
مـردم را بـه دنبـال داشـته اسـت .

کـرد:  تصریـح   حشـمتی 
کـودکان، سـالمندان و افـرادی که 
دچـار مشـکالت تنفسـی هسـتند 
و  نشـده  خـارج  خـود  منـازل  از 

در صـورت حضـور در فضـای بـاز 
از ماسـک اسـتفاده کننـد . وی از 
مسـولین ذیربـط خواسـتار کنترل 
ریزگردهـا در این شهرسـتان شـد.

خانه نشینی کودکان و 
سالمندان ریگانی

فرمانـدار ریـگان نیـز در گفتگو 
بـا مهـر با اشـاره بـه شـدت پدیده 
در  اخیـر  روزهـای  طـی  ریزگـرد 
ریـگان اظهـار داشـت: ایـن پدیده 
سـبب شـد کارکنـان ادارات ایـن 
تنفسـی  مشـکالت  بـا  شهرسـتان 
از  باقـری  امیـن  شـوند.  مواجـه 
آمـاده بـاش مراکـز درمانـی ریگان 
خبـر داد و افـزود: ایـن پدیـده هر 
و  شـده  شـدیدتر  ریـگان  در  روز 
بـرای مـردم  را  مشـکالت زیـادی 
بـه وجـود آورده اسـت. وی از خانه 
نشـین شـدن کودکان و سالمندان 
ریگانـی طـی چنـد روز اخیـر خبر 
۱۲۰روزه  بادهـای  گفـت:  و  داد 
پـی  هـای  سیسـتان، خشکسـالی 
در پـی و خشـک شـدن دریاچـه 
تـک فرهـاد ریـگان باعث تشـدید 
شهرسـتان  در  ریزگردهـا  پدیـده 
ریگان شـده اسـت. فرماندار ریگان 
خواسـتار پی گیری محیط زیسـت 
در ایـن خصوص شـد و گفت: باید 
ایـن  رفـع  بـرای  وقـت  اسـرع  در 

مشـکل چـاره اندیشـی شـود.
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5 دنیای مجازی5

وزیـر ارتباطـات وفناوری اطالعـات گفت 
:بنـده و همکارانـم در وزارت ارتباطـات هیچ 
برنامـه ای بـرای محدودسـازی شـبکه های 
اجتماعـی نداریـم و بـه کاربـرد ایـن شـبکه 
هـا در زندگـی روزمـره واقفیـم و در طی این 
مـدت همـواره پیگیـر تـداوم فعالیت شـبکه 
هـای اجتماعـی نیـز بـوده ایـم بـه گـزارش 

خبرنـگار حـوزه دنیـای ارتباطات

 گـروه اجتماعـی تفـرش نیـوز بـه نقل از 
باشـگاه خبرنـگاران جوان

، بـا پیشـرفت جامعـه و ورود تکنولو ـژی 
هـای ارتباطی از جمله اینترنـت وتلفن های 
همـراه ودر عصـری کـه بـا یک کلیـک وارد 
دنیـای اطالعات می شـویم طبیعتـا گرایش 
افـراد ازکـودک وبزرگسـال بـه ایـن سـمت 
بیشـتر شـده اسـت.اما نکتـه قابـل تامـل در 

مطالـب  برخـی  بـه  دسترسـی  میـان  ایـن 
هـای  وشـبکه  دراینترنـت  اخالقـی  غیـر 
اجتماعی اسـت که چندسـالی است موضوع 

فیلترینـگ را مطـرح کـرده اسـت.
ایـن موضـوع باعث شـده تـا کاربـران این 
نـوع شـبکه هـا کمـی حسـاس شـوند وهـر 
لحظـه منتظـر محدودیت دسترسـی به این 
شـبکه ها باشـند به طوری که طـی روزهای 
بحث هـای  مجـازی  فضـای  در  گذشـته 
مختلفی درباره فیلتر شـدن شـبکه اجتماعی 
تلگـرام در آینـده نزدیـک مطـرح و از سـوی 
کاربـران مطالـب متعـددی منتشـر شـد بـه 
گونـه ای کـه حتی وزیـر ارتباطات کـه بارها 
بـر فعالیتهـای مفیـد شـبکه های اجتماعـی  
تاکیـد داشـته واجـرای فیلترینگ هوشـمند 
بـه صفحـات  دسترسـی  محدودیـت  بـر  را 
نیـز  کـرد  مـی  عنـوان  موثـر  غیراخالقـی 
نسـبت بـه ایـن موضـوع واکنش نشـان داده 

و در صفحـه خـود در شـبکه های اجتماعـی 
بـه ارائه ی توضیحاتـی در این بـاره پرداخت.

در مطلبـی کـه بـر روی شـبکه اجتماعی 
آمـده  ارتباطـات  وزیـر  از  نقـل  بـه  کلـوب 
هـای  شـبکه  در  متاسـفانه  می خوانیـم:» 
اجتماعـی شـایعاتی دربـاره محدودیـت یـا 
فیلتر شـدن شـبکه اجتماعی تلگرام توسـط 

وزارت ارتباطـات منعکـس شـده اسـت.
بـه  و  بـوده  ایـن مطالـب صرفـا شـایعه 
هیـچ وجـه واقعیت نـدارد. بنـده و همکارانم 
در وزارت ارتباطـات هیـچ برنامـه ای بـرای 
محدودسـازی شـبکه های اجتماعـی نداریـم 
زندگـی  در  هـا  شـبکه  ایـن  کاربـرد  بـه  و 
روزمـره واقفیـم و در طـی این مـدت همواره 
پیگیر تـداوم فعالیت شـبکه هـای اجتماعی 
نیـز بـوده ایـم. در ضمـن از کاربـران عزیـز 
تقاضـا دارم تـا حصـول اطمینـان نسـبت به 
یـک خبـر، از انتشـار و ارسـال آن در شـبکه 

هـای اجتماعـی و ارتباطـی خـودداری کنند 
تـا اینگونـه شـایعات کمتـر فضـای نشـر در 

جامعـه داشـته باشـند.«
وی همچنیـن تاکیـد کـرد: سیاسـت مـا 
برخـورد با عواملی اسـت که مسـائل امنیتی 
سـازمان  باشـند.  گرفتـه  نشـانه  را  کشـور 
تنظیـم مقـررات ارتباطات، نظـارت کاملی بر 
تمـام شـبکه های اجتماعـی دارد و عـالوه بر 
این سـازمان، دسـتگاه های مرتبـط دیگر نیز 
محتویـات ایـن شـبکه ها را از نظـر امنیتـی 

رصـد می کننـد.
گفتنـی اسـت  بـا توجـه بـه اینکـه از گذشـته 
بـه نوعـی دیدگاه هـای سـلبی در ارتباط بـا برخی 
شـبکه های اجتماعـی وجـود داشـته، هـر از چند 
گاهـی برخـی کاربـران شـبکه های اجتماعـی بـا 
امیالـی خـاص اقدام به انتشـار شـایعاتی بـی پایه 
و اسـاس می کننـد که تنها منجر بـه ایجاد موجی 
نگرانـی بـرای کاربـران شـبکه هـای اجتماعی می 
شـود کـه این شـایعه نیز صبـح ۷ تیر ماه منتشـر 
شـد امـا مجـددا از سـوی مسـئولین ارتباطـات با 

عـدم صحت فیلترینـگ همـراه بود.

واکنش وزیر ارتباطات به فیلترینگ تلگرام
خبر

در ایران قرار است چگونه از 
هدست های واقعیت مجازی 

استفاده شود؟
مسـلماً هـر طیف یا گـروه خـاص، به نوعـی متفاوت 
از دیگـری از یـک تکنولـوژی جدیـد اسـتفاده خواهـد 
کـرد و ایـن موارد اسـتفاده مـی تواند اشـکال گوناگونی 
را در بـر گیـرد. معمـوالً یکـی از جنبـه هـای مهـم هـر 
تکنولـوژی جدیـد، جنبـه هـای آموزشـی آن اسـت که 
ایـن جنبـه ها اغلب در کشـور مـا یا مورد اسـتفاده قرار 
نمـی گیرنـد و یـا اگـر هـم بگیرنـد ایـن اتفـاق آن قدر 
دیـر رخ خواهـد داد کـه دیگـر هیـچ فایـده ای نداشـته 
اسـت.  گرفتـه  را  قبلـی  جـای  جدیـدی  تکنولـوژی  و 
در ایـن میـان بـی هیـچ تردیـدی یکـی از جنبـه هـای 
مهـم تکنولـوژی هـای جدیـد، جنبـه هـای مربـوط بـه 
سـرگرمی آن هاسـت که معموالً در کشـورمان برخالف 
حالـت قبـل، بـه ایـن بخـش از قضیـه توجهـی نسـبی 
صـورت مـی گیـرد. خصوصـاً در حالتـی کـه بتـوان از 
قَِبـل آن تکنولـوژی جدیـد، کار و کاسـبی پـول سـازی 
نیـز راه انداخـت! بـه همیـن منظـور و بـا بـاال گرفتـن 
واقعـی و همچنیـن  واقعیـت مجـازی در دنیـای  تـب 
حضـور قریـب الوقـوع ایـن پدیـده ی جدیـد در صنعت 
سـرگرمی، شـاهد ورود ایـن تکنولـوژی جدید به سـطح 
جامعـه ی خودمـان نیـز هسـتیم. امـری کـه در آینـده 
ای نزدیـک رخ خواهـد داد و اولین شـعبه ی سـرگرمی 
مبتنـی بـر واقعیت مجـازی، هفتـه ی آینده در سـینما 

آزادی تهـران راه  انـدازی خواهـد شـد.
بنـا بـر گـزارش روابط عمومـی بنیاد ملی بـازی  های 
رایانـه ای، هدسـت  های واقعیت مجـازی از زمان معرفی 
ابـزار Oculus Rift VR وارد فـاز جدیـدی شـده اند 
و نویـد تحولـی بـزرگ را در عرصـه ی تکنولـوژی هـای 
مبتنـی بـر واقعیـت مجـازی داده انـد. در واقع هدسـت 
 هـای مبتنـی بـر واقعیـت مجـازی تجربـه  ای فراتـر از 
تلویزیـون  هـای سـه  بعـدی را در اختیـار کاربـران مـی 
گذارنـد و ایـن در حالـی اسـت کـه تلویزیـون  های سـه 
 بعـدی نتوانسـتند آن گونه که بایـد در زمینه ی حمایت 
از  بـازی  هـای رایانـه  ای و قـرار گیـری در تـار و پـود 
ایـن بخـش از صنعت سـرگرمی موفـق عمل کننـد. اما 
اکنـون فعـاالن حاضـر ایـن صنعـت، امیـد فراوانـی بـه 
آینده ی هدسـت  هـای واقعیت مجـازی در دنیای بازی 
هـای کامپیوتـری دارنـد. در همین زمینـه بابک نصرتی 
مدیـر عامـل شـرکت آرتمـن اظهـار داشـت: مـا در نظر 
داریـم تا طرح تجـاری مراکز زنجیره  ای سـرگرمی  های 
مبتنـی بـر واقعیـت مجازی را در سـر تا سـر کشـور راه  
انـدازی کنیـم تـا بـه این وسـیله زمینـه  ای بـرای ورود 
و فرهنـگ  سـازی ایـن فنـآوری نویـن بـه ایـران فراهم 
شـود. او همچنیـن بـه کاربـرد هـای مختلـف قابلیـت 
نوین واقعیت مجازی اشـاره کرد و خاطر نشـان سـاخت 
کـه: ایـن فنـاوری در زمینـه هـا و عرصه هـای مختلفی 
نظیـر بـازی  هـای کامپیوتـری، گردشـگری، جنبه های 
آموزشـی و همچنیـن فیلم  سـازی کاربرد هـای فراوانی 
خواهـد داشـت و از طرفـی جـذاب  تریـن کاربـرد ایـن 
فنـاوری نیـز مبحـث سـرگرمی اسـت. بنابراین بـا توجه 
بـه کمبـود امکانـات تفریحـی و سـرگرمی در ایـران و 
سـرگرمی  مراکـز  افتتـاح  ایرانیـان،  شـاد  ی  روحیـه 
واقعیـت مجـازی مـی  تواند تفریـح جدیدی بـرای مردم 
سـرزمینمان رقـم بزند. طبـق پیش  بینـی برخی تحلیل 
 گـران حاضـر در صنعـت بـازی  هـای کامپیوتـری، ایـن 
صنعـت طـی دو سـال آینـده بـا ورود و نهایـی شـدن 
کاربردهـای مختلـف هدسـت  هـای مبتنـی بـر واقعیت 
مجـازی، دگرگونـی قابل توجهـی را تجربـه خواهد کرد 
و از سـوی دیگـر بـا توجـه به ورود شـرکت  هـای بزرگ 
دیگـری جهـت تولید یا سـرمایه  گـذاری در این عرصه، 
مـی  تـوان انتظـار داشـت کـه در آینـده  ای نـه  چنـدان 
دور، هدسـت  هـای واقعیـت مجـازی بـه محصولی همه  
گیـر در میـان مردم تبدیل شـود. شـایان ذکر اسـت که 
شـعبه ی بعـدی مرکـز مبتنـی بـر ایـن فنـاوری نوین، 
در سـاحل دریاچـه ی شـهدای خلیـج فـارس واقـع در 
منطقـه ی ۲۲ تهـران احداث خواهد شـد. بـه طور کلی 
بـرای جـا افتادن مفهـوم کارایی هدسـت هـای واقعیت 
مجـازی در ایران مـی توانیم کلوپ های سـرگرمی دهه 
هـای گذشـته )که اغلـب مکانشـان در زیر زمیـن بود!( 
را در ذهـن مجسـم کنیـم. کلـوپ هایـی کـه اکنـون به 
جـای فوتبال دسـتی و آتـاری ۲۶۰۰، حضـار می توانند 
خـود را بـا هدسـت های واقعیـت مجازی سـرگرم کنند 
و صدالبتـه ایـن فرآینـد هماننـد کلـوپ های سـرگرمی 
قدیمـی سـود قابل توجهـی را به جیب صاحبـان کلوپ 

سـرازیر خواهـد نمود!

۱۰ نوآوری تکنولوژی 
برتری که پزشکی را متحول 

خواهند کرد

بـا آمـاده سـازی و برنامـه ریزی، ایـن فرصـت را داریم 
تـا آگاهانه و هدفمند سـاختار بهداشـت و درمان را بخش 
بـه بخش و بـا کمک فناوری هـای جدید دوبـاره طراحی 

. کنیم
تغییـرات عظیـم تکنولوژیکـی در پزشـکی و مراقبـت 
هـای بهداشـتی در راه هسـتند.اگر مـا بـرای رویارویـی 
و هماهنـگ شـدن بـا آنهـا آمـاده نباشـیم آنهـا را دور از 
سیسـتم پزشـکی خواهیم دانسـت،این در حالی است که 
ایـن تغییـرات سیسـتمی پزشـکی، کامـال مبتنـی بر فن 
آوری بـدون تعامـل افـراد را بـرای ما رقم خواهنـد زد. در 
ادامـه شـرح کوتاهـی از ایـن نـوآوری هـا را بررسـی مـی 

. کنیم
۱.تصمیم گیری های پزشکی از طریق هوش 

)AI( مصنوعی
ایـن تنهـا آغـاز اسـت. بـا شـبکه هـای کامپیوتـری 
مجـازی و همـکاری آنهـا بـا هـم در حـل یـک مشـکل 
خـاص، داده هـای بـزرگ در حـال تبدیـل بـه داده هـای 
فـوق بزرگ هستند.بهداشـت و درمـان اولویـت اول برای 
اسـتفاده هوشـمندانه از ایـن داده هـا مـی باشـد.با تولید 
بسـیار سـریع تحقیقـات جدیـد در حـوزه پزشـکی برای 
یـک انسـان غیـر ممکـن اسـت تـا بـه طـور مـداوم بـه 
روز باشـد. امـا یـک سـوپر کامپیوتـر مـی تواند عـالوه بر 
بـر بـه روز بـودن ارائـه مشـاوره در تصمیـم گیـری هـای 
پزشـکی بر اسـاس تحقیقـات جدید را انجـام دهد. هوش 
مصنوعـی میتوانـد منافع بسـیاری از جملـه تولید بینش 
بـرای کاهـش هزینـه ها و ایجـاد نتایج بهتـر را ارائه دهد.

2. پرورش ارگان ها در یک ظرف
پزشـکی احیـا کننده بـه دنبال کمک به کسـانی که از 
نارسـایی یـا از دسـت دادن ارگان رنـج می برنـد از طریق 
تامیـن آنهـا بـا ارگان هـای جایگزیـن مصنوعی اسـت.در 
حـال حاضـر پرینتـر های سـه بعـدی  بـا موفقیـت اندام 
هـا را تولیـد کـرده اند، و سـلول هـای بنیادی مـی توانند 
بـرای رشـد برخی از انـدام ها اسـتفاده شـوند. در نهایت، 
این پیشـرفت ممکن اسـت کمبود اهدای ارگان را از بین 

ببرد.

3. تغذیه در آینده
بـا تجزیـه و تحلیـل محتـوای خوراکـی ها بـه صورت 
لحظـه ای،مـا دقیقـا مـی دانیـم در حـال خـوردن چـه 
چیـزی هسـتیم و امیدواریـم که این غذا خـوردن صحیح 
را بـه مـا بیامـوزد. از سـوی دیگـر پرینتر های سـه بعدی 
شـروع بـه تولید انـواع گوناگونـی از اغذیه خواهنـد کرد و 
ایـن بـه یک امـر عادی برای سـیر کـردن جمعیـت رو به 

افزایـش جهانـی تبدیل می شـود.
4. واقعیت تکمیل شده و واقعیت مجازی

واقعیـت تکمیـل شـده از طریق فـن آوری هایی مانند 
عینـک گـوگل بـه شـکل  فزاینـده ای در بهداشـت و 
درمـان کارآمـد خواهنـد شـد. در حال حاضـر، یک جراح 
مـی توانـد یـک جراحـی را بـه منظـور ایجـاد یـک ابـزار 
یادگیری پیشـرفته برای دانشـجویانی کـه معموال مجبور 
بـه تماشـای جریـان از روی شـانه هـای او هسـتند را بـه 
صـورت زنـده بـر روی مانیتـور بـه نمایـش بگذارد اسـت.

در آینـده واقعیـت مجـازی محیـط هایی را می سـازد 
کـه بـه بیمـاران قابلیـت بـه اشـتراک گذاشـتن نقطـه 
نظـرات، اطالعات و نگرانی هایشـان را به طور مسـتقیم با 
پرسـتاران و پزشـکان میدهد.این موضوع در روان درمانی 
نیـز قابـل اعمـال و اسـتفاده اسـت، تا بـه بیمـاران امکان 
مشـاهده سـناریوها یـا خاطرات پردازش شـده آنهـا را به 

صـورت مجـازی ارائـه کند.
5. پایان آزمایش بر روی انسان

کارکـرد  چگونگـی  محاسـباتی  شـناختی  معمـاری 
فیزیولـوژی انسـان را بـه صـورت جـزء بـه جـزء شـبیه 
سـازی خواهـد کـرد. آزمایـش مجـازی از طریـق ایـن 
نـوع شـبیه سـازی مـی توانـد نمونه هـای متعـددی را بر 
روی بیمـاران مجـازی در مدت زمان بسـیار کوتاه تسـت 
کنـد. Mesko یـک مثـال بیـان مـی کنـد: “تکنیکـی 
بـه نـام ارگان-روی-یک-تراشـه فعالیـت هـا، مکانیک، و 
فیزیولوژی کل ارگان و سیسـتم ارگان ها را شـبیه سـازی 

کند.” مـی 
6. نانو روبات هایی که در جریان خون شما 

زندگی می کنند
ایـن ربات های میکروسـکوپی پارامترهای سـالمتی را 

انـدازه گیـری و بیماری شـخص را تشـخیص مـی دهند. 
آنهـا همچنیـن مـی توانند دانش ما از زیسـت شناسـی و 
آناتومـی، شـیوه هـای انتقـال دارو، و یـا انجـام عمل های 
جراحـی بسـیار موضعـی را بهبود دهنـد. این نانـو روبات 
هـا در نهایـت مـی توانند یک شـبکه بسـازند، بـا یکدیگر 
ارتبـاط برقـرار کننـد، نگرانی های سـالمتی را شناسـایی 
، و بـه طـور خـودکار اقدامـات اصالحـی را در راسـتای 

سـالمتی فـرد انجـام دهند.
7. بیمارستان های آینده

در آینـده، بیمارسـتان هـا کمتـر در مـورد بهبـودی 
از بیمـاری هـای حـاد و بیشـتر در مـورد جـوان سـازی 
خودمـان خواهـد بـود. ایـن تغییر قابل مقایسـه بـا انتقال 
مراقبـت  بـه  واکنشـی  از  درمـان  و  بهداشـت  سیسـتم 
فعـال و پیشـگیری ، از مراقبـت هـای حاد بـه مدیریت و 

پیشـگیری از بیمـاری خواهـد بـود.
بیمارسـتان هـا تبدیـل به مـکان هایـی برای بررسـی 
مجـدد ایـن کـه بیمـاران در مسـیر سـالمتی هسـتند 
خواهـد شـد. همچنیـن مراقبـت هـای بیمـار محـور بـا 
طـرح های هوشـمند بـه منظور بهبـود روند درمـان ارائه 

شـد. خواهد 
۸. مغز مجازی دیجیتال

یـک روز ممکـن اسـت زندگـی جاودانـه بـه صـورت 
دیجیتالـی ممکـن شـود. مغـز منحصـر بـه فـرد تریـن 

ارگان در بـدن ماسـت و بـورد هـای مـداری در حـال 
توسـعه بـرای تقلیـد رفتـار آن هسـتند. پیونـد مغـز ما، 
بـه کمـک مـدار یکپارچـه، مـی توانـد پروتـز ، درمـان 
ADHD، بهبـود حافظـه و شـناخت را کنتـرل کنـد. 
ایمپلنـت هـای مغـز و عصب هـای مصنوعی مـی توانند 
در بهبـود عملکـرد حواس انسـان ، ارائـه قابلیت دیداری 
و شـنوایی بـی نقـص، یـا حافظه بـی حد و حصـر ایفای 

کنند. نقـش 
9. ظهور فرهنگ سایبورگ

افـراد وجـود خواهـد داشـت کـه  از  نسـل جدیـدی 
انتخـاب مـی کننـد تـا بـا فـن آوری در داخـل بدنشـان 
زندگـی کنند. احسـاس جامعه از سـایبورگ بحث برانگیز 
خواهـد بود، اما بسـیار دشـوار اسـت تا از ایـن فرصت که 
بـرای تقویـت قابلیـت های انسـان مهیـا اسـت اجتناب و 

کرد. خـودداری 
۱۰. فریز شدن و طول عمر

احتمـال دارد گزینـه های ما در مـورد زمانی که مرگ 
بـه سـراغ ما می آید، گسـترش یابـد. تعداد کمـی از افراد 
در حـال حاضـر با شـرکت هایی که ارائه سـرویس انجماد 
مـی کننـد قرارداد بسـته اند، بـه این امید کـه زمانی آنها 
را از حالـت انجمـاد خـارج کـرده و بـه زندگـی بازگرداند 
اگـر و وقتـی کـه راه حلـی بـرای پیـری و یا بیمـاری آنها 

کشف شـده است.

کوچک ترین 
فلش 128 
گیگابایتی جهان 
بـه   SanDisk شـرکت 
فلـش  جدیـد  مـدل  از  تازگـی 
خـود رونمایـی کـرده اسـت کـه 
 ۱۲۸ ظرفیـت  بـا  اسـت  قـرار 
گیگابایـت وارد بـازار شـود. ایـن 
فلـش با اندازه ای بسـیار کوچک 

سـاخته شـده اسـت و مـی توانـد بـه راحتی گم شـود. ایـن محصـول در حال 
حاضـر مـی تواند بـه عنوان کوچکتریـن فلش موجـود ۱۲۸ گیگاباتـی در بازار 

شـناخته شـود.
ایـن محصـول از تکنولـوژی USB 3.۰  اسـتفاده مـی کنـد و مـی توانـد 
بـا سـرعت ۱3۰ مگابایـت در ثانیـه اطالعـات را پخـش کنـد. ایـن سـرعت در 
مقایسـه بـا بسـیاری از فلـش هـای دیگر بسـیار آهسـته اسـت اما بـا توجه به 

انـدازه ایـن دسـتگاه شـاید افـرادی حاضـر باشـند کـه از آن اسـتفاده کنند.
بـا توجـه بـا اینکـه ایـن فلـش پـس از متصـل شـدن به شـدت نامشـخص 
اسـت مـی تـوان از آن بـرای نگـه داری اطالعـات اسـتفاده کـرد. هرچنـد کـه 
شـاید بهتـر باشـد بـه جـای پرداخـت ۱۲۰ دالر هزینـه آن یک هارد دیسـک 

کنید.  خریـداری 

جاي خالي 
فناوري ، پسته 
ایراني را از رونق 
انداخته است
پسـته  اتحادیـه  رئیـس 
کرمـان گفـت: نبـود فنـاوری 
، کـم آبـی و نبـودن آمـوزش 
پسـته  اسـت  شـده  موجـب 

بیفتـد. رونـق  از  ایرانـی 
جلیـل مظهـری رئیس اتحادیه پسـته کرمان در گفتگو بـا خبرنگار ما، 
اظهارداشـت: در گذشـته بهتریـن و بـا کیفیت ترین پسـته دنیـا مربوط به 
ایـران بـود. وی در ایـن خصـوص  ادامـه داد: در حال حاضر کشـور آمریکا 

در تولیـد پسـته رتبه اول و ایران رتبـه دوم دارد.
مظهـری علـت بهتـر بـودن پسـته آمریـکا را دراسـتفاده از تکنولـوژی 
دانسـته و تصریـح کـرد: بـذر اولیـه پسـته هایی کـه در آمریـکا کشـت 
می شـود از ایـران اسـت ولـی بـه دلیـل دارا بـودن امکانـات و تکنولـوژی 
پیشـترفته، برنامـه تحقیقاتـی منظم و آب کافی به قطب اول تولید پسـته 
در جهـان مبـدل شـده اند. مظهـری بیـان داشـت: در حال حاضـر بحران 
کـم آبـی و نبـود برنامـه تحقیقاتـی مناسـب و نبـود آموزش هـای الزم به 

کشـاورزان باعـث شـده کـه پسـته ایـران از رونـق بیفتد. 

فناوری تولید برق 
با چرخش الستیک 
در جاده 
آن هسـتند  پـی  در  محققـان 
شـده  تولیـد  الکتریسـیته  کـه 
هنـگام  السـتیک  چرخـش  از 
حرکـت خـودرو در جـاده را، بـه 
بـرق تبدیـل کننـد. خـودرو یکـی 
انسـان  انقالبـی  اختراعـات  از 

اسـت. بـا در نظـر گرفتـن این موضـوع یک تیـم مهندسـی تحقیقاتی از دانشـگاه 
ویسکانسـین- مدیسـون مدعی انـد یکـی از بهتریـن راه هایـی کـه بـا اسـتفاده از 
تکنولـوژی خودروهـا  می توانـد در تامیـن انـرژی مـورد توجـه قرار گیـرد، حرکت 

اسـت. جـاده  روی  بـر  خـودرو  السـتیک های 
ایـن تکنولـوژی از فنـاوری نانـو بـر روی اسـباب بازی هـا اسـتفاده می کنـد. 
محققـان بـر ایـن باورند کـه این اصطـکاک السـتیک با جـاده دارای انرژی اسـت 

کـه مـی توانـد جمـع آوری شـده و بـه الکتریسـیته تبدیـل گردد.
ایـن تکنولـوژی می تواند بهره وری سـوختی برتـری را بـرای خودرو های آینده 
رقـم بزنـد. بـر اسـاس گفته هـای دکتـر Xudong Wang مسـئول ایـن پروژه، 
اصطکاکـی کـه در اثر سـایش السـتیک خودرو بـر روی جاده وجـود دارد می تواند 
حـدود ۱۰ درصـد مصـرف انـرژی خـودرو را تامین نمایـد. در نتیجه ایـن فرصتی 

اسـت تـا با اسـتفاده از آن بهـره وری خودروهـا را باالتر ببریم.

وضعیت اسفبار 
فروش و در آمد در 
شرکت اچ تی سی

کمپانـی بزرگ اچ تی سـی در 
سـال ۲۰۱5 بـا مشـکالت مالـی 
خاصـی دسـت و پنجـه نـرم مـی 
کنـد و هر روز از ارزش سـهام آن 
کاسـته می شـود. این شـرکت به 
خاطـر پیـش بینـی های غلـط از 

دنیـای تکنولـوژی گوشـی عقب افتـاده اچ تی سـی وان ام ۹ را معرفـی کرد ولی 
ایـن گوشـی تـوان رقابـت در هیـچ رده ای را نداشـت و سـریع از گردونـه رقابت 
هـا کنـار رفـت. در طـول چند ماه گذشـته نه تنها گوشـی پرچمدار بلکه گوشـی 
هـای مشـتق شـده از آن نیـز نتوانسـتند درآمد اچ تی سـی را به حالت گذشـته 
برگرداننـد. در چـارت هـای اولیـه بدسـت آمـده از وضعیت مالی این شـرکت در 
سـه ماهـه دوم سـال ۲۰۱5 مشـاهده می شـود که ایـن کمپانی بعـد از پرداخت 
مالیـات نزدیـک بـه ۲5۶ میلیـون سـرمایه خـود را از دسـت داده اسـت و ایـن 
یعنـی 3۰ سـنت از هـر سـهم این شـرکت کم خواهد شـد. این شـرکت سـه ماه 
ابتـدای سـال یعنـی زمانی که هنـوز پرچمداران بـزرگ وارد بازار نشـده بودند را 
یـک برهـه مالی بسـیار خـوب یاد کـرده بود چرا کـه در آمـد ۱/3 بیلیون دالری 
داشـتند و توانسـتند ۱۱ میلیـون دالر نیز سـود این پول را بگیرنـد اما درآمد آن 

هـا در سـه ماهـه دوم تنهـا ۱/۷ بیلیون دالر بوده اسـت.
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66 جشنواره

دو هفتـه نامـه افـق نرماشـیر در مطلبـی 
دبیـر  سـلیمانی،  یاسـر  هـای  صحبـت  بـه 
جشـنواره فرهنگی اقتصادی کرمان در جمع 
خبرنگاران جنوب اسـتان پرداخته اسـت که 

در زیـر مـی آید:
دبیـر جشـنواره هفتـه فرهنگـی کرمـان 
کـه قرار اسـت در تهـران برگزار شـود گفت: 
تـالش شـده در ایـن جشـنواره ۱3 سـمینار 
و همایـش بـا موضوعـات مختلف بـه منظور 
معرفـی ظرفیـت های اسـتان کرمـان برگزار 

. شود
 یاسـر سـلیمانی روز پنجشـنبه در جمـع 
خبرنـگاران جنوب اسـتان کرمان در جیرفت 
در  تهـران  شـهرداری   ۹3 سـال  از  افـزود: 
قالـب سـال اقتصـاد و فرهنـگ، عـزم ملی و 
مدیریـت جهـادی با هـدف معرفـی فرهنگ 

سـایر اسـتان هـا زمینه برگـزاری جشـنواره 
هـای فرهنگـی اسـتان هـا را فراهـم کرد.

هـای  بحـث  از  یکـی  کـرد:  بیـان  وی 
مهـم ایـن جشـنواره ظرفیت رسـانه هاسـت 
کـه سـه شـبکه تلویزیونـی جشـنواره هفتـه 

فرهنگـی کرمـان را پوشـش مـی دهنـد.
وی گفـت: در خصـوص تبلیغـات قبـل از 
جشـنواره فضـای محیطـی شـهرها از طریق 
فضـای  در  و  گرفتـه  بـکار  هـا  شـهرداری 
محیطـی شـهر تهـران نیز تمـام اتوبـان ها و 
فضـای متـرو تبلیغـات جشـنواره انجـام می 

. د شو
دبیـر جشـنواره هفتـه فرهنگـی کرمـان 
در تهـران افـزود: در کنـار ایـن رسـانه هـا 
از رسـانه هـای مکتـوب هـم اسـتفاده مـی 
شـود کـه فضـای بسـیار خوبی بـرای معرفی 

ظرفیـت هـای فرهنگـی اسـتان اسـت.
وی اظهـار کـرد: اولیـن خـودروی برقـی 
کـه در اسـتان کرمـان سـاخته شـده در این 

جشـنواره رونمایـی خواهـد شـد.
سـلیمانی گفـت: بـه منظـور هماهنگـی 
بـا  نشسـت   ۱3۰ تاکنـون  بیشـتر  هرچـه 

اسـت. شـده  برگـزار  اسـتانی  مسـووالن 
هـای  مجسـمه  انتقـال  داد:  ادامـه  وی 
تاریخـی جیرفـت بـه تهـران انجام می شـود 
و بعـد از جشـنواره این تندیس هـا در پارک 
هـا و میادیـن شـهر تهـران نصـب خواهنـد 

. شد
وی گفـت: بـا توجـه بـه نـگاه مدیریتـی 
اسـتان کـه یک نـگاه اقتصادی اسـت یکهزار 
و ۲۰۰ شـرکت و ۱۰۰ سـفیر و اقتصاددان از 
سـایر کشـورها دعوت شـده اند کـه فرصتی 

بـرای جـذب سـرمایه گذار اسـت.
دبیـر جشـنواره هفتـه فرهنگـی کرمـان 
افـزود: ۱۴ کارگـروه را برای توسـعه سـرمایه 
گـذاری تشـکیل داده ایـم و سـعی شـده تـا 
ایـن  توسـط  گـذاری  سـرمایه  هـای  طـرح 
کارگـروه هـا در همایش های این جشـنواره 

شـود. ارایه 
وی اظهـار کرد: در این جشـنواره با توجه 
بـه ظرفیـت های جنوب کرمان سـعی شـده 

تمـام برنامـه هـای جنـوب و شـمال از هـم 
تفکیـک شـده و نمایشـگاه هـای آنهـا هم از 
یکدیگـر جداسـت کـه فرصـت خوبـی بـرای 

معرفـی جنوب اسـتان می باشـد.
سـلیمانی گفـت: بـرای معرفـی ظرفیـت 
هـای هـر شهرسـتان بـرای هـر فرمانـداری 

یـک غرفـه اختصـاص داده شـده اسـت.
وی ادامـه داد: تمـدن هلیـل کـه مهترین 
بحـث در حـوزه تاریـخ شناسـی اسـت نیـاز 
دارد تـا در ایـن زمنیـه کار بیشـتری صورت 
گیـرد. دبیـر کمیتـه تمـدن هلیـل هـم در 
ایـن نشسـت گفـت: جشـنواره ای کـه از ۱۶ 
تـا ۲3 مـرداد مـاه سـال جـاری برگـزار مـی 
شـود در راسـتای برگـزاری جشـنواره هـای 
هفتـه  تفـاوت  امـا  اسـت  فرهنگـی  هفتـه 
فرهنگـی کرمـان با سـایر هفته ها ایـن بوده 
کـه نمایـش تـوان اقتصـادی هـم بـه صورت 

خـاص دیده شـده اسـت.
سـید محـی الدیـن طیبـی اظهـار کـرد: 
بـرای ایـن جشـنواره بودجه هـای میلیاردی 
در نظـر گرفتـه و کارگـروه هـای اقتصـادی 
بـا حضـور تجـار و اعضـای اتـاق بازرگانـی 

تشـکیل شـده اسـت.
وی گفـت: ایـن جشـنواره می توانـد روند 
سـرمایه گـذاری و اقتصادی اسـتان را عوض 

. کند
طیبی خاطرنشـان کـرد: شـاید حداقل تا 
۱۰ سـال آینـده ایـن فرصت تکرار نشـود لذا 

بایـد از این فرصـت نهایت اسـتفاده را کرد.
وی بـا بیـان ایـن کـه در صنایـع تبدیلـی 
داریـم  مشـکل  جنـوب  کشـاورزی  بخـش 
گفـت: ایـن جشـنواره فرصتـی بـرای جذب 
سـرمایه گـذار و پر کردن خالء هـای موجود 

ست. ا
وی افـزود: مهمترین بخش این جشـنواره 
بـرای جنـوب اسـتان کرمان که مـورد تاکید 
اسـتاندار اسـت بعد از طـرح اقتصادی، تمدن 

است. هلیل 
طیبـی گفت: متاسـفانه امـروز این تمدن 
بسـیار غریب واقع شـده اسـت زیـرا هنوز در 
بحـث اکتشـافات در نقطه صفر قـرار داریم.

وی بیـان کـرد: امـروز ایـن جشـنواره و 
سـمینار تمـدن هلیـل فرصتـی اسـت بـرای 
شناسـایی ایـن تمـدن کهـن و در ادامـه آن 
رونـق صنعت گردشـگری در منطقـه که باید 

بـرای تحقـق آن تـالش کـرد.
وی خاطرنشـان کـرد: غرفـه تمـدن هلیل 
رود نیـز در ایـن جشـنواره راه انـدازی و از 
کتـاب شـش گفتـار کـه بـه تمـدن هلیـل 

پرداختـه رونمایـی مـی شـود.

ظرفیت های استان در جشنواره کرمان معرفی می شود
خبر

هدف، تداوم کاوش ها در 
هلیل است

یکـی از دبیـران کمیته میراث فرهنگی و گردشـگری 
جشـنواره فرهنگـی و اقتصـادی کرمـان گفـت: هدف ما 

از ایـن جشـنواره، تـداوم کاوش ها در هلیل اسـت.
ناصـر علیـدادی اظهـار داشـت: یکـی از کمیتـه های 
جشـنواره اقتصـادی و فرهنگـی کرمـان، کمیتـه میراث 
ایـن کمیتـه،  و در دل  اسـت  و گردشـگری  فرهنگـی 

کارگروهـی بـرای تمـدن هلیـل وجـود دارد.
وی افـزود: بـرای معرفـی تمـدن هلیـل برنامـه های 
مختلفـی در نظـر گرفته شـده اسـت و یک سـمینار هم 
در ایـن رابطـه داریم. علیـدادی تصریح کـرد: یک غرفه 
هـم بـرای نمایـش کتاب هـای مربـوط به ایـن تمدن و 
صنایـع دسـتی که با الهـام از تمدن هلیل شـکل گرفته 
انـد، وجـود دارد. ناصـر علیـدادی دربـاره اهمیت تمدن 
هلیـل گفت: پتانسـیل های زیادی در ایـن زمینه وجود 
دارد و از قبل کاوش های زیادی انجام شـده اسـت و در 
ایـن جشـنواره می خواهیـم توجهات را بـه تمدن هلیل 
جلـب کنیـم تـا کاوش هـا در ایـن منطقـه همیشـگی 
باشـد. وی خاطرنشـان کـرد: در حوزه باسـتان شناسـی 
مـی تـوان بـا پژوهش زیـاد، به حـوزه گردگشـگری هم 
کمـک کرد. همـان کاری کـه برخی کشـورها انجام می 
دهنـد. چـرا کـه منطقه جنـوب کرمـان از ظرفیت های 

زیـادی در حوزه گردشـگری برخوردار اسـت.

جلسه دبیر جشنواره با 
محمد صنعتی

فرهنگـی  هفتـه  جشـنواره  دبیـر  سـلیمانی  یاسـر 
کرمـان بـا محمـد صنعتـی دیـدار کـرد. در این جلسـه 
ایـن پیشکسـوت عرصه های ورزش، فرهنگ و سیاسـت 
بـا دبیـر  تاریـخ کرمـان  بـا  رابطـه  اسـتان کرمـان در 
جشـنواره گفتگـو و از کتابخانـه ارزشـمند و منحصـر به 
فـرد حـاج محمـد صنعتـی بازدید شـد. دبیر جشـنواره 
هفتـه فرهنگـی کرمان در ایـن دیـدار از محمد صنعتی 
دعـوت کـرد تـا به عنـوان یکی از سـخنران هـای اصلی 
شـب کرمـان در گـذر تاریـخ در ایـن جشـنواره حضـور 
پیـدا کند. سـلیمانی خطاب بـه صنعتی گفـت: گنجینه 
ای از عکـس هـای تاریخـی در نـزد شـما وجـود دارد 
کـه امیدواریـم بـا نمایش بخشـی از آن ها در جشـنواره 
مـردم کشـور را بـا تاریـخ معاصـر کرمـان آشـنا کنیـد. 
دبیـر جشـنواره ابراز امیـدواری کرد کتـاب رهگذار عمر 
کـه خاطـرات و فعالیـت های محمـد صنعتـی در هفت 
دهـه اخیـر تـا زمـان برگـزاری جشـنواره منتشـر شـود 
تـا بتـوان در افتتاحیـه نمایشـگاه از آن رونمایـی کـرد. 
محمـد صنعتـی ضمـن تشـکر از حضـور و دعوت یاسـر 
سـلیمانی این جشـنواره را بسـیار مهم دانسـت و حضور 
عنـوان  بـه  را  کرمـان  اسـتاندار  حسـینی  رزم  جنـاب 
رئیـس جشـنواره بسـیار مهـم و ارزشـمند توصیف کرد.

برگزاری نشست مطبوعاتی 
حوزه جنوب جشنواره

درپـی برگـزاری کنفرانـس مطبوعاتـی حـوزه جنوب 
دبیـر  سـلیمانی  تیرمـاه  یازدهـم  پنجشـنبه  روز  در 
جشـنواره فرهنگـی اقتصـادی کرمـان، کارگـروه تمدن 
هلیـل بـه مدیریـت سـید محـی الدیـن طیبـی را یکی 
جشـنواره  هـای  بخـش  تریـن  موفـق  و  پربارتریـن  از 
معرفـی نمـود، وی همچنین از حمایـت و زحمات دکتر 
علیـدادی مسـئول اکتشـافات حـوزه هلیـل در خصوص 
کارگـروه تمدن هلیل تشـکر و قدردانی نمود. سـلیمانی 
یکـی از موانع عمـده در خصوص اجرایی نمـودن برنامه 
هـای کارگـروه تمـدن هلیـل را در مباحـث بودجـه ای 
دانسـته و اعـالم نمـود و افـزود: بـا رایزنی هـای صورت 
گرفتـه بـا مسـولین شهرسـتان جیرفـت در حـال حـل 
ایـن مشـکل هسـتیم و جنـاب دکتـر موسـوی مدیرکل 
جهـاد کشـاورزی جنوب اسـتان قول اسپانسـری بخش 
عمـده ای از برنامـه هـای کارگـروه را داده انـد کـه ان 
شـاءاهلل بـه زودی محقـق خواهـد شـد. در ادامـه طیبی 
دبیـر کارگـروه تمدن هلیل به شـرح اهـداف راهبردی و 
برنامـه های کارگـروه موصـوف پرداخته و بیان داشـت: 
متاسـفانه تمـدن هلیـل علـی رغـم عظمـت غیرقابـل 
وصـف و جایـگاه ویـژه ای که باسـتان شناسـان دنیا در 
تاریـخ تمـدن بشـریت برای آن قایل هسـتند در کشـور 
و حتـی شـهر خودمـان مغفـول و مظلـوم واقـع شـده 
اسـت، وی در ادامـه اظهـار داشـت: توقـع آن بـود کـه 
بعـد از حـدود دوازده سـال از آغـاز اکتشـافات مـا امروز 
در مرحلـه  ای میبودیـم کـه بجـای برگـزاری سـمینار 
در تهـران و معرفـی ایـن حـوزه تاریخـی بـه هموطنان 
دنیـا  مهـم  شـهرهای  در  سـمینار  برگـزاری  فکـر  بـه 
و معرفـی تمـدن هلیـل بـه جهانیـان مـی بودیـم، وی 
برگـزاری برنامـه هایی از این دسـت را در هموار نمودن 
مسـیر توسـعه حوزه هلیل موثر دانسـته و بیان داشـت: 
معضـالت و مشـکالت ایـن حـوزه تنهـا بـا یـاری عالقه 
منـدان و دلسـوزان منطقـه حـل و فصـل خواهد شـد.

استاندار کرمان در جلسه هم اندیشی شورای مرکزی 
جشنواره فرهنگی و اقتصادی کرمان عنوان کرد:

همدلی برای معرفی کرمان
جلسـه هم اندیشـی شـورای مرکزی جشـنواره فرهنگی 
و اقتصـادی کرمـان عصـر شـنبه در سـالن پیامبـر اعظـم 
اسـتانداری کرمـان بـا حضـور اسـتاندار کرمـان بـه عنـوان 
رئیس جشـنواره، یاسر سـلیمانی دبیر جشنواره،  نمایندگان 
کمیته های مختلف جشـنواره و جمعی از مسـئوالن استان 

کرمـان برگزار شـد.
و  فرهنگـی  جشـنواره  رئیـس  حسـینی  رزم  علیرضـا 
اقتصـادی کرمـان در نشسـت بررسـی برنامـه هـای هفتـه 
فرهنگـی و اقتصادی کرمان که قرار اسـت در تهـران برگزار 
شـود گفـت: ایده هـای اقتصـادی کرمـان را که تعـدادی از 
آنهـا در حـد طـرح و تعـدادی در مرحله اجرا هسـتند را در 
هفتـه فرهنگـی و اقتصـادی کرمـان در تهـران بـه نمایـش 
بگذاریـم. رزم حسـینی خاطرنشـان کـرد: بایـد پـروژه های 
بزرگـی مانند طـرح همیاران آب، انتقـال آب از خلیج فارس 
و دریـای عمـان بـه کرمـان و احـداث اتوبـان بندرعبـاس – 
کرمـان کـه در اسـتان در حـال اجراسـت در این جشـنواره 
معرفـی شـود و مسـووالن مربوطـه بـرای ارائـه توضیحـات 
الزم در رابطـه بـا ایـن طـرح هـا حضور داشـته باشـند. وی 
از شـهردار تهـران و همـه کرمانـی هایـی که در شـهرداری 
تهـران مسـوولیت دارنـد تشـکر کـرد و گفـت: بایـد کرمان 
در یـک نـگاه را در هفتـه فرهنگـی و اقصـادی بـه نمایـش 
بگذاریـم. اسـتاندار کرمـان افـزود: ایـن جشـنواره فرصـت 
خوبـی بـرای معرفـی کرمـان در ایـران اسـت و همچنیـن 
بـرای ایرانیـان و کرمانیان خارج از کشـور تـا همه بدانند که 
کرمـان چـه میـراث هـای فرهنگـی و ظرفیت هـای بزرگ 

اقتصـادی و غیـره دارد.
وی گفـت: همـه دسـتگاه هـای دولتـی، اتـاق بازرگانـی 
و بخـش خصوصـی در ایـن جشـنواره حضـور فعال داشـته 
باشـند و بـرای پربارتـر شـدن برنامـه هـای ایـن جشـنواره 
دریـغ نخواهیـم کرد. رزم حسـینی خاطرنشـان کـرد: همه 
مـا بـا همه ظرفیـت های خـود و همه گروه های سیاسـی و 
غیرسیاسـی، خطی و غیر خطی در این جشـنواره مشارکت 
دارنـد و هیـچ اختالفـی نیسـت. وی افـزود: کرمـان را بدون 
نـگاه سیاسـی و جناحی در این جشـنواره نشـان دهیم. وی 
در رابطـه بـا معرفـی کویـر بصـورت ویـژه در این جشـنواره 
گفـت: کویـر بسـیار کم شـناخته شـده اسـت و بسـیاری از 
ایرانـی هـا و کرمانـی هـا از کویر شـناخت ندارنـد و خارجی 
هایـی کـه کویـر را مـی شناسـند امـا آن را ندیـده انـد باید 
بـرای همـه اینهـا سـمیناری بگذاریـد و از وزیـر کشـور و 
اسـتانداران اسـتان های حاشـیه بـزرگ کویر برای شـرکت 
در آن اسـتفاده کنیـد. اسـتاندار کرمان ادامـه داد: همچنین 

ظرفیت های کویر را شناسـایی کنید و آنها را نشـان دهید.
رزم حسـینی کـه رئیس جشـنواره فرهنگـی و اقتصادی 
کرمان هم هسـت گفت: حتی اگر هر سـال نشـد دو سـاالنه 
برگـزار کنیـم کـه تمرینی بـرای برگـزاری نمایشـگاه هایی 
ماننـد اکسـپو شـانگهای و ایتالیاسـت که اسـتان کرمان در 
نمایشـگاه ضعیـف حضور داشـت. وی خاطرنشـان کرد: وب 
سـایت هـای این جشـنواره باید بصـورت دائمی نگه داشـته 
شـود و هزینه نگهـداری آن را پرداخت کرد و روابط عمومی 
اسـتانداری را در این زمینه فعال می کنیم. اسـتاندار کرمان 
بیـان کـرد: باید سـتاد ایرانیـان خارج از کشـور را فعـال و با 
دعـوت از آنها در سـمینارهای مختلف این جشـنواره آنها را 

بـه کرمان وصـل کنیم.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه مـا مدیـون ایثارگـران هسـتیم 
گفـت: ایثارگـران و رزمنـدگان کرمان یکی از پیشکسـوتان 
و خـط شـکنان دوران دفـاع مقـدس بودنـد که بایـد آنها را 
در تهـران بخوبـی نشـان دهیـم. وی ادامـه داد: این نمایش 
مـی توانـد عکـس، تصاویـر و خاطـرات گذشـته و خاطرات 
شـهیدان زنده اسـتان باشـد که نمونه ای از آنها آن بیسـت 
و سـه نفـر بـود کـه نشـان داده شـد. رزم حسـینی گفـت: 
رزمنـدگان، ایثارگـران و جانبازان و شـهدای اسـتان کرمان 
افتخـارات بسـیاری آفریدند که باید آنها را شناسـایی کنیم. 
وی با بیان اینکه همه عشـایر باید نماینده در این جشـنواره 
داشـته باشـند افزود: حضور سـیاه چادرهای عشایر و عرضه 
و فـروش محصـوالت و تولیـدات عشـایر در ایـن جشـنواره 
شـاید بتوانـد راهـی بـرای فـروش ایـن محصـوالت در تمام 
ایـران بـاز شـود. وی گفـت: در اسـتان کرمـان ۶۰ محصول 
تولیـد عشـایر داریـم کـه اگـر بتوانیـم فروشـگاه یـا پـارک 
دائمـی را در تهـران بـرای عرضـه و فـروش ایـن محصوالت 

داشـته باشـیم به این قشـر بسـیار کمـک خواهـد کرد.
دبیـر جشـنواره هفتـه فرهنگی کرمـان در تهـران اظهار 
داشـت: ۲۸ کمیتـه و کارگـروه بـرای برگـزاری جشـنواره و 
هفته فرهنگی و اقتصادی کرمان در تهران تشـکیل داده ایم 
و تا زمان برگزاری جشـنواره یک ماه زمان داریم. سـلیمانی 
گفـت: از اوایـل اسـفندماه سـال گذشـته کار را در قالـب 
جشـنواره فرهنگی و اقتصادی اسـتان آغاز کردیم و شـورای 
مرکـزی با مرکزیت اسـتانداری کرمان تشـکیل شـد و همه 
حـوزه هـای اسـتان کرمـان را شـامل مـی شـود. وی ادامـه 
داد: هـدف مـا از معرفـی کلـی اسـتان ایـن بود کـه بتوانیم 
در حـوزه گردشـگری و مسـائل اقتصـادی نتایجـی بگیریم. 
وی گفـت: تاکنـون ۱۲۰ جلسـه را در مـورد ایـن جشـنواره 
با مدیران و مسـووالن اسـتان برگـزار کردیم و به سـراغ ۱۸ 

فرمانـداری رفتیم. دبیر جشـنواره هفته فرهنگـی کرمان در 
تهـران اظهـار کرد: نمی خواسـتیم ظرفیت های شهرسـتان 
هـا در ظرفیـت های اسـتان گم شـود و می خواسـتیم برای 
آنهـا برنامه ریـزی کنیم. وی گفت: سـمینارها، برنامه شـب 
ها و سـخنران های جشـنواره مشـخص شـده و تالش برای 

پررنـگ تر شـدن کارهـا داریم.
سـلیمانی اظهـار داشـت: گفـت: سـه شـبکه تلویزیونـی 
ایـن جشـنواره را پوشـش مـی دهنـد و امیدواریـم با کمک 
رسـانه ملی برنامه را پوشـش دهیـم و کار را فراگیرتر کنیم. 
یاسـر سـلیمانی افـزود: قـرار اسـت از شـبکه هـای سـه، دو 
و شـما حداقـل روزی ۲ سـاعت پخـش داشـته باشـیم و از 
شـبکه کرمـان هم مـی خواهیم کـه برخی برنامه هـا که در 
سـطح اسـتان مهم هسـتند مثل افتتاحیه و برخی شـب ها 
را بـه صـورت زنـده پخش کنـد. وی خاطرنشـان کرد: سـه 
دبیرخانـه در تهـران در منطقـه ۲۲ و ۱۱ تهـران بـه عنـوان 
دو منطقـه پشـتیبان اسـتان راه اندازی شـده اسـت و چهار 
دبیرخانـه هـم در شـرق و غـرب و شـمال و جنـوب اسـتان 
کرمـان راه انـدازی شـده اسـت. وی گفـت: دو هفتـه مانده 
بـه زمان جشـنواره از رسـانه ملی و سـایر حـوزه ها تبلیغات 
را آغـاز مـی کنیـم و دو هـزار عکـس از مناطـق تاریخـی 
کرمـان را در متـرو تهـران کـه روزانـه دو تا سـه میلیون نفر 
از آن اسـتفاده مـی کننـد، توزیـع می شـود. وی افـزود: هر 
شهرسـتان متناسـب با توانایـی خود ظرفیت هایـش را ارایه 
مـی دهـد و امـکان فروش محصـوالت هم وجـود دارد. دبیر 
جشـنواره هفتـه فرهنگـی و اقتصـادی کرمان تصریـح کرد: 
۲۶ نفر کرمانی در شـهرداری تهران داریم که در مسـوولیت 
هـای مختلـف از جملـه معـاون و مدیرکل فعالیـت دارد که 
برای برگزاری این جشـنواره به ما بسـیار کمـک کردند. وی 
گفت: شـرکت مس سرچشـمه اسپانسـر چاپ کتاب مفاخر 
اسـتان کرمان اسـت. سـلیمانی اظهار داشـت: قرار است ۱۰ 

تندیـس از مفاخر اسـتان بعد از جشـنواره در بوسـتان های 
تهـران نصب شـود و بوسـتانی بـه عناون بوسـتان کرمان در 
تهـران خواهیـم داشـت. همچنیـن در کنـار میـدان پونک، 
میدانـی بـه عنـوان میـدان تمدن هلیـل ایجاد خواهد شـد.

رییـس کمیتـه فرصت های سـرمایه گـذاری جشـنواره 
هفتـه فرهنگی و اقتصادی کرمـان در تهران گفت: ماموریت 
اصلـی مـا بهـره بـرداری از فرصـت هفتـه فرهنگـی بـرای 
درآمدزایـی و جـذب فرصـت هـای سـرمایه گـذاری اسـت 
و کرمـان بـه صـورت سـاالنه ایـن رونـد را ادامـه دهـد و 
فرصـت هـای سـرمایه گـذاری کرمـان را هـر سـال معرفی 
کنیـم. شـاهید مظفـری افـزود: چارچـوب برنامـه هـا را بـر 
اسـاس مـدل توسـعه اقتصـادی کرمـان و از ظرفیت تجمع 
کرمانـی هـا در مرکـز در نظر گرفتیـم. وی گفـت: در حوزه 
سـرمایه گذاری در اسـتان کارهای بسـیاری انجام شـده که 
بـر اسـاس مثلث توسـعه اقتصـادی ارتباطی با اسـتانداری و 
آقـای سـنجری و ۱۴ کمیتـه برقـرار کردیـم و بـه نظـر می 
رسـد یـک کار منحصر بفـرد در روز سـرمایه گذاری شـکل 
گیرد. وی اظهار داشـت: با اسـاتید بخش اقتصادی دانشـگاه 
هـای باهنـر و آزاد کرمان هـم رابطه برقـرار کردیم. مظفری 
کـه قائـم مقـام معاونـت اقتصادی صدا و سـیما هم هسـت 
خاطرنشـان کـرد: از نظـر شـرکت هـای کارآفریـن تاکنون 
۱۰ پـروژه برجسـته را کـه سـرمایه گـذاری ویـژه می طلبد 
طراحـی کردیـم تـا در ایـن جشـنواره ارائـه شـوند. مظفری 
گفـت: ۱۱۰ نهاد سـرمایه گـذاری مرتبط داشـتیم و افرادی 
از پـارک هـای علم و فنـاوری، اتاق بازرگانی، سـفارتخانه ها، 
رییـس اتـاق بازرگانی ترکیه، روسـای سـازمان های صنعت 
عراق و افغانسـتان در این جشـنواره حضور خواهند داشـت. 
وی ادامـه داد: در روز برگـزاری جشـنواره حـراج پـروژه را 
داریـم و بحـث هـا آغـاز می شـود و لـوح های فشـرده چند 

رسـانه ای را بـرای ایـن طـرح هـا طراحی مـی کنیم. 

حضور 1۶00 نفر در 
برنامه شب کرمان 
هدفگذاری شده است

کل  اداره  گردشـگری  معـاون 
میـراث فرهنگـی، صنایع دسـتی و 
گردشـگری اسـتان کرمـان گفـت: 
حضـور هـزار و ۶۰۰ نفـر در برنامه 
شـب کرمـان در جشـنواره هفتـه 
در  کرمـان  اقتصـادی  و  فرهنگـی 
اسـت.  شـده  هدفگـذاری  تهـران 

محمـد جهانشـاهی در گفـت و گـو بـا ایرنـا افـزود: این افـراد در ۱۰ بخش تقسـیم 
بندی شـده اند که از سـفرا و مقامات رسـمی سـفارتخانه ها ۱۰۰ نفر دعوت شـده 
انـد و راهنمایـان فعـال و سـایت های بزرگ گردشـگری، اسـاتید دانشـگاهی مراکز 
آمـوزش گردشـگری و حتـی کارگردانـان سـینما از جملـه سـایر دعـوت شـدگان 
هسـتند. وی ادامـه داد: در بخـش نمایشـگاهی ایـن جشـنواره فضایی بیـن ۴۰۰ تا 
5۰۰ مترمربـع را بـرای کمیتـه گردشـگری و میـراث فرهنگـی در نظـر گرفتـه اند 
کـه از چنـد شـرکت طراح برای فضاسـازی مناسـب نمایشـگاه دعوت شـده اسـت. 
جهانشـاهی تصریح کرد: این فضا را در چند بخش شـامل دفاتر خدمات مسـافرتی، 
واحدهـای اقامتـی، اقامتـگاه هایـی در مناطق روسـتایی، مجتمع های بیـن راهی و 
گردشـگری تقسـیم کـرده ایم. معاون گردشـگری اداره کل میـراث فرهنگی، صنایع 
دسـتی و گردشـگری اسـتان کرمان ادامـه داد: معرفی ویـژه بیابان لوت نیـز در این 

فضـا دیده شـده اسـت. 

ورزشکاران قهرمان 
و جوانان نخبه کرمان 
در تهران معرفی می 
شوند

مدیـرکل ورزش و جوانان اسـتان 
کرمـان گفـت: ورزشـکاران قهرمـان 
و جوانـان نخبـه اسـتان کرمـان در 
اقتصـادی  و  فرهنگـی  جشـنواره 
کرمـان در تهـران معرفی می شـوند.

 محمـود محمـودی نیـا در گفـت و گـو بـا ایرنا افـزود: اسـامی قهرمانـان المپیکی، 
پارالمپیکـی، آسـیایی و بیـن الملـی و همچنین جوانان نخبه اسـتان که مقـام هایی در 
سـطح بین المللی داشـتند را لیسـت کـرده ایـم. وی با اشـاره به معرفی دسـتاوردهای 
ورزشـی اسـتان در این جشـنواره گفت: ارائه طرح توسـعه ورزش همگانی و قهرمانی و 
ارائـه گـزارش عملیاتی و آمـاری از اجرای آن از دیگر برنامـه های ما در هفته فرهنگی و 
اقتصـادی کرمـان در تهران اسـت. محمودی نیا تصریح کرد: در این جشـنواره مجموعه 
هـای ورزشـی مطـرح در سـطح اسـتان نیـز معرفـی خواهنـد شـد. مدیـرکل ورزش و 
جوانـان اسـتان کرمـان ادامه داد: سـاخت مسـتندی را آغـاز کردیم کـه در آن در حوزه 
ورزش و جوانـان، قهرمانان، مسـووالن کشـوری و اسـتانی و پیشکسـوتان حضـور دارند 
کـه در همایـش ویـژه ورزش و جوانـان در این جشـنواره پخـش خواهد شـد. وی افزود: 
همچنین در این جشـنواره مسـابقه ویژه در تهران بین ورزشـکاران کرمان و هنرمندان 
کشـوری هم خواهیم داشـت. جشـنواره هفته فرهنگـی و اقتصادی کرمـان از ۱۶ تا ۲3 

مـرداد در بـرج میالد تهـران برگزار می شـود.

تاکید  استاندار بر 
معرفی جاذبه های 
منابع طبیعی در 
جشنواره کرمان

گفـت:  کرمـان  اسـتاندار 
معرفـی جاذبـه هـای بیشـمار و 
بعضـا منحصـر بفـرد در بخـش 
منابـع طبیعـی از ماموریت های 
کمیتـه منابع طبیعی اسـتان در 

جشـنواره هفتـه فرهنگـی کرمـان در تهران اسـت کـه باید بـا جدیت و دقت 
تمـام پیگیـری شـود. بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل منابـع طبیعـی 
زاده  رزم حسـینی، مهـدی رجبـی  علیرضـا  اسـتان کرمـان  آبخیـزداری  و 
مدیـرکل منابـع طبیعـی و آبخیـزداری اسـتان را بـه عنـوان رییـس کمیتـه 
منابـع طبیعـی در جشـنواره هفتـه فرهنگی کرمـان در تهـران منصوب کرد. 
اسـتاندار کرمـان در ایـن ابالغیـه آورده اسـت: معرفـی جاذبـه هـای منابـع 
طبیعـی اسـتان و ارایـه چهـره ای متفـاوت از آنچـه تاکنون در اذهـان عموم 
نسـبت بـه کرمـان وجـود داشـته اسـت وظیفـه ایـن کمیتـه بـوده و معرفی 
جاذبـه هـای بیشـمار و بعضـا منحصـر بفـرد اسـتان کرمـان در بخـش منابع 
طبیعـی مثـل جنـگل هـای ناشـناخته، مراتـع مرغـوب، کویرهـای زیبـا و 
مـوارد دیگـر از ماموریـت هـای ایـن کمیتـه می باشـد کـه باید بـا جدیت و 

دقـت تمـام پیگیری شـود. 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی

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

برابـر رای شـماره ۱3۹۴۶۰3۱۹۰۰۲۰۰۱۱۲۶هیات اول موضـوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک 
کهنـوج تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای اسـالم ناروئـی فرزنـد حسـین بشـماره 
شناسـنامه3صادره از رودبـار در یـک بـاب خانه بـه مسـاحت5۲۸/۸۷مترمربع پالک۷3۷فرعی 
ابـاد  درتـاج  واقـع  سـه  قطعـه  اصلـی  ازپـالک۱۸۸  شـده  ومجـزی  مفـروز  اصلـی  از۱۸۸ 
رودباربخش۴۶کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی آقـای عبدالحسـین مهیمی محـرز گردیده 
اسـت.لذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه۱5روز آگهـی می شـود در 
صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند می 
تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو ماه اعتـراض خود را بـه این اداره تسـلیم و 
پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتـراض ،دادخواسـت خـود را به 
مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکور و عـدم وصول 

اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول:۹۴/۰3/3۰                                     تاریخ انتشار نوبت دوم:۹۴/۰۴/۱3
 رئیس ثبت اسناد و امالک-اصغرناروئی
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w w w . k e r m a n j o u r n a l i s t s . c o m
اگر مطلب این صفحه را پسندیده اید

شماره              را پیامک کنید 

پیامک : 
50002203034

7 ورزش7

در  اخیـر  هـای  در سـال  مدیریـت  تغییـر 
باشـگاه مـس کرمـان آنقـدر عـادی و تکـراری 
شـده کـه اگر چنیـن تغییراتـی نباشـد موجب 

تعجـب همـگان مـی شـود.
از  بسـیاری  دیـدگاه  از  ایرنـا،  گـزارش  بـه 
کارشناسـان تغییرات کم، باعث ثبات و انسـجام 
تیـم ها و در نتیجه اجـرای برنامه بلندمدت آنها 
در یـک باشـگاه و تیم می شـود کـه حداقل در 
فوتبـال موفقیـت بعضـی تیـم ها در سـال های 
اخیـر به همیـن دلیل بوده اسـت. قهرمانی های 
فوالد و سـپاهان در لیگ برتر و کسـب سـهمیه 
آسـیا از سـوی تیم تازه وارد نفت در چند سـال 
پیاپـی همه از نتایج عدم تغییـرات مکرر در این 
باشـگاه و ثبـات مدیریـت صحیـح و توانـا بـوده 
اسـت. امـا باشـگاه مـس کرمـان چـه زمانی که 
در لیگ برتر حضور داشـت و چه در یک سـالی 
کـه در لیگ دسـته یـک حضـور دارد، تغییرات 
بسـیاری را در حـوزه مدیریـت خود شـاهد بوده 

اسـت. گاهـی دیده ایم کـه در طـول یک فصل 
چنـد مدیرعامل برای مس کرمان معرفی شـده 
و هـر یک با دیـدگاه های مختص خود کار را در 
دسـت گرفته اسـت. پیش از معرفی سرپرسـت 
جدید باشـگاه مـس کرمان، امیر سـیف الدینی 
بـه مـدت هفت مـاه، پیـش از وی فتـح اهلل نژاد 
زمانـی پنـج ماه و پیـش از او اکبـر ایرانمنش به 
مـدت هشـت مـاه مدیریت باشـگاه را بـر عهده 
داشـتند و نمونـه ایـن تغییـرات مدیریتـی زود 
بـه زود در سـال هـای گذشـته نیـز در باشـگاه 
مـس کرمان وجود داشـته اسـت. ایـن تغییرات 
در راس باشـگاه مـس کرمان ضمن اینکه برنامه 
هـای بلندمـدت باشـگاه را تحت تاثیر قـرار می 
دهد، گاه موجب تصمیماتی می شـود که حتی 
چند روز هم از تصمیم مدیرعامل قبلی در مورد 
آن موضوع نگذشـته اسـت. سـال گذشته وقتی 
تیـم مـس کرمان بـه لیگ دسـته یـک فوتبال 
سـقوط کـرد، مدیرعامـل وقـت باشـگاه مـس 

کرمـان، وینگوبگوویچ را به عنوان سـرمربی تیم 
مـس در لیگ دسـته یک معرفی کـرد تا بتواند 
بـا اسـتفاده از توان فنـی و تجربیـات این مربی، 
مـس را بـه لیـگ برتـر بازگرداند. امـا هنوز یک 
مـاه هـم از این تغییـر مربی و تصمیـم مدیریت 
باشـگاه نگذشـته بود که مدیرعامل باشگاه مس 
تغییـر کرد و امیر سـیف الدینی یکـی از اعضای 
هیـات مدیـره این باشـگاه به عنـوان مدیرعامل 
معرفـی شـد. حضـور مدیریت جدید باعث شـد 
بگوویـچ کـه هنـوز حتـی یـک بـازی هـم در 
کنـار مـس روی نیمکـت ننشسـته بـود برکنار 
شـود و سـرمربی دیگـری مطابـق بـا معیارهای 
مدیرعامـل جدیـد یعنی اکبر میثاقیـان انتخاب 
شـود. حـاال امسـال نیز همیـن شـرایط در تیم 
مـس کرمـان تکـرار شـده اسـت و در حالی که 
روز یکشـنبه هفتـه جـاری بگوویـچ دوبـاره بـه 
عنوان سـرمربی تیـم مس به این باشـگاه برمی 
گـردد، یـک روز بعـد از آن مدیرعامـل باشـگاه 

اسـتعفا مـی کنـد و با اسـتعفای او نیـز موافقت 
می شـود.روز سـه شـنبه هفته جاری نیـز مراد 
حـاج جعفـری یکـی از اعضـای هیـات مدیـره 
باشـگاه به عنوان سرپرسـت جدیـد معرفی می 
شـود. تـا اینجا همه چیـز تکراری اسـت اما باید 
دیـد کـه تغییـر مدیریت باشـگاه این بـار نیز به 
تغییـر سـرمربی کـه حتـی یک جلسـه هـم با 
تیمـش تمرین نکـرده منجر می شـود؟ اعضای 
هیـات مدیره باشـگاه مس کرمـان معتقدند که 
اگـر چه سـیف الدینی اسـتعفا کرد، امـا بگوویچ 
بـا نظـر مسـاعد و مثبـت همـه اعضـای هیـات 

مدیره از جمله سرپرسـت جدید باشگاه انتخاب 
شـده و تغییـری در سـرمربی تیم مـس کرمان 
ایجـاد نمی شـود.تجربه سـال ها کار رسـانه ای 
در ورزش اسـتان نشـان مـی دهـد که بـا وجود 
تاکیـد بـر یک موضـوع، هر لحظه ممکن اسـت 
تصمیـم جدیدی خـالف آن صحبت هـا، اتخاذ 
شـود. آنچه مسـلم اسـت باید شـرایط مناسبی 
در باشـگاه مـس کرمـان و ورزش اسـتان بـه 
وجـود آید تا تغییرات کمتـری را بویژه در حوزه 
مدیریتی شـاهد باشیم و توسعه ورزش استان را 

در پی داشـته باشـد. 

سریال تکراری تغییر مدیریت در باشگاه مس کرمان
یادداشت

ناکامی پرسپولیس در 
فصل نقل و انتقاالت

فصـل  بـرای  انتقـاالت  و  نقـل  در  پرسـپولیس 
فوتبالـی کـه پیـش روی دارد ، تـا بـه امـروز در 
خریـد نفراتی که گفته می شـود قرار اسـت سـرخ 
پـوش شـوند موفـق عمـل نکـرده اسـت و نگاهـی 
بـه آمـار ورودی هـا و خروجـی هـای پرسـپولیس 
، هنـوز رضایـت هـواداران و  ایـن اسـت  نشـانگر 

اهالـی فوتبـال را بـرآورده نکـرده اسـت .
ناکامـی فصـل پیـش سـرخ هـا و پایان قـرارداد 
تنـی چنـد از بازیکنـان اصلـی ایـن تیـم پـس از 
فصـل فوتبالـی کـه پشـت سرگذاشـتیم ، نیـاز بـه 
خانـه تکانـی و دگردیسـی را در پرسـپولیس بـرای 
ایـن تیـم ، نیـاز مبرمـی کـرد تـا در روزهایـی که 
هنـوز زنـگ آغاز فصل نقـل و انتقاالت بـرای فصل 
بعـد در لیـگ برتـر به صـدا درنیامـده بـود ، اخبار 
وشـایعات در خصـوص گزنیـه هـای پرسـپولیس 
برای فصل بعد اعالم شـد . از بازگشـت سـیدجالل 
حسـینی بـه جمع سـرخ هـا گرفته تا حضـور تنی 
 ، نـژاد  قوچـان  رضـا  لژیونرهایـی چـون  از  چنـد 
مسـعود شـجاعی و ایـن روزهای اخیر سـعید عزت 

! اللهی 
ایـن مسـاله کـه چـرا و بـه چـه دالیلـی امـکان 
ایـن انتقـال هـا انجام نشـد و پرسـپولیس با خروج 
نفراتـی مثـل محمـد نـوری ، حمید علی عسـگری 
، پیـام صادقیـان ، رضـا نـوروزی و چهـره هـای نه 
چنـدان مطرحـی ماننـد تادئـو ، مسـعود همامـی 
افشـین   ، دغاغلـه  مهـدی   ، جعفرپـور  مهـدی   ،
اسـماعیل زاده فقـط کمـال کامیابـی نیـا ، رامیـن 
رضاییـان و اوکا ماریـچ جـذب کـرد ، قابل بررسـی 
اتفاقـات ، مسـائلی  اسـت امـا جالـب تـر از ایـن 
اسـت کـه در برخی رسـانه هـا در خصـوص نقل و 

انتقـاالت در پرسـپولیس صـورت مـی گیـرد .
جـالل  سـید   : کنیـد  توجـه  اسـامی  ایـن  بـه 
حسـینی ، کریـم انصـاری فـرد ، وحیـد طالـب لـو 
، ضرغـام اسـماعیل ، حبیـب گردانـی ، محسـن 
مسـلمان ، هاشـم بیگ زاده و یکـی دو چهره دیگر 
کـه مشـخص بـود برخـی از آنهـا بـا اسـتفاده از 
شـگرد مطرح شـدن نام شـان از اسـم پرسـپولیس 
سـوء اسـتفاده کـرده انـد ، در رسـانه هـا نام شـان 
بـرای سـرخ پـوش شـدن مطـرح شـد کـه حتـی 
اگـر نیمـی از آنهـا پرسپولیسـی مـی شـدند ، حاال 
مـی شـد از پرسـپولیس بـه عنـوان فعـال تریـن 
باشـگاه در زمینـه نقـل و انتقـاالت نـام بـرد امـا 
ایـن امـر محقـق نشـد و تبلیغـات رسـانه ای برای 
پرسـپولیس دسـتاوردی نداشـت و تـا بـار دیگـر 
ضـرب المثـل سـنگ بـزرگ عالمـت نـزدن اسـت 

بـرای مـا تداعـی شـود !
نکتـه جالبـی کـه تا به امـروز در ایـن فصل نقل 
و انتقـاالت و تکـرار آن در چندیـن و چنـد سـال 
اخیر برای خریدهای پرسـپولیس شـاهد هسـتیم ، 
ایـن موضوع اسـت کـه در تا جایی کـه حافظه مان 
یاری می کند ، سـال هاسـت که پرسـپولیس تنها 
موفـق بـه جـذب بازیکنانـی بوده کـه بازیکـن آزاد 
تیـم هـای دیگر بـوده انـد و تالش های مسـئوالن 
این باشـگاه بـرای جـذب نفراتی که موردنظرشـان 
بـوده و بازیکـن تحـت قـراردا تیمی محسـوب می 
شـدند ، نافرجـام بـوده کـه البتـه اگـر چـه ایـن 
ماجـرا بـرای محمدرضـا خلعتبری به وجـود نیامد 
امـا همه ایـن روزها مـی بینیم که پس از گذشـت 
چنـد فصل برخی اشـتباهات در ایـن انتقال ، حاال 
پرسـپولیس را بـا چـه دردسـرهایی مواجـه کـرده 

. است 

 قطر، بهشت فوتبالیست های 
ایرانی؛ حیات خلوت 

ستاره های دنیا

بـرای  قطـر  فوتبـال  لیـگ  روزهـا  ایـن 
فوتبالیسـت های ایرانـی تبدیـل بـه بهشـتی شـده 
بـه سـمت خـود می کشـاند. را  اسـت کـه همـه 

»... بـه تیم قطری پیوسـت« »وقـع الالعب عقد 
انتقالـه ... قطـری«  ایـن روزهـا رسـانه های ایرانی، 
عربـی و اروپایـی پُـر شـده از چنیـن تیترهایـی؛ 
تیترهایـی که خبـر از حضـور سـتاره های فوتبال- 
از لیـگ هـر کشـوری- در فوتبـال قطـر می دهـد. 
آندرانیـک  پـوالدی،  مهـرداد  نـوری،  محمـد  از 
منتظـری،  پژمـان  جبـاری،  مجتبـی  تیموریـان، 
اشـکان دژاگـه و ... گرفتـه تـا فوق سـتاره ای مانند 
اسـپانیایی. سـتاره ای کـه سـال ها  ژاوی هرنانـدز 
در تیـم ملـی اسـپانیا و باشـگاه بارسـلونا افتخـار 
آفرینـی کـرد و حتـی تا آسـتانه گرفتـن توپ طال 

هـم پیـش رفت.
قطعـاً تأثیرگذارتریـن مسـئله ای که باعث شـده 
ایـن روزهـا لیـگ سـتارگان قطـر بیـش از پیـش 
مـورد توجـه قـرار بگیـرد و سـتاره های فوتبـال را 
بـه خـود ببینـد، دادن میزبانی جـام جهانی ۲۰۲۲ 
بـه این کشـور اسـت. جـام جهانـی که باعث شـده 
قطری هـا تبلیغات زیـادی روی فوتبال کشورشـان 
داشـته باشـند و بخشـی از این تبلیغات هم مربوط 
هرنانـدز  ژاوی  همچـون  بازیکنانـی  حضـور  بـه 
در فوتبـال ایـن کشـور اسـت. آنهـا پیـش از ایـن 
هـم بازیکنـان بزرگـی همچـون رائـول گونزالس و 
حتـی علـی کریمی فوتبـال خودمـان را از تیم های 
شـالکه ۰۴ و بایرن مونیخ به لیگ شـان بـرده بودند 
تـا توجهـات را بـه خودشـان جلب کننـد. حاال هم 
حضـور چنیـن بازیکنانی در فوتبال باشـگاهی قطر 
ادامـه دارد. بازیکنـان زیـاد دیگری هسـتند که در 
ایـن فصـل و فصل هـای اخیـر از تیم هایـی اروپایی 
بـه فوتبـال قطـر آمدند تـا سـال های آخـر فوتبال 

خـود را در قطـر پشـت سـر بگذارند.

خـود،  تبلیغاتـی  کارهـای  آغـاز  در  قطری هـا 
بایرن مونیـخ  از  را  کریمـی  علـی  ماننـد  بازیکنـی 
آلمـان بـه لیـگ سـتارگان کشـیدند. بعـد از آن 
رائـول  تـا  رسـید  دیگـری  بازیکنـان  بـه  نوبـت 
گونزالـس سرشـانس ترین چهـره ای باشـد کـه بـا 
ایـن  کاپیتانـی  مادریـد،  رئـال  سـابقه حضـور در 
تیـم و تیـم ملـی اسـپانیا، پرافتخارتریـن بازیکـن 
کهکشـانی ها و از این دسـت افتخارات، وارد فوتبال 
قطـر می شـود. از فوتبال کشـورمان هـم بازیکنانی 
ماننـد فرهـاد مجیـدی بـه قطـر رفتنـد تـا آخرین 
سـال های فوتبـال خـود را در لیـگ ایـن کشـور 
پشـت سـر بگذارنـد. قطری هـا در گران قیمت ترین 
انتقـال تاریـخ فوتبـال ایـران اشـکان دژاگـه را از 
فـوالم انگلیـس بـه خدمـت گرفتند تا ایـن بازیکن 

راهـی العربـی شـود.
قطـر  فوتبـال  روزهـا  ایـن  می رسـد  نظـر  بـه 
بـرای سـتاره های فوتبـال دنیـا تبدیـل بـه حیـات 
بـا  خلوت شـان شـده اسـت. حیـات خلوتـی کـه 
طـی کـردن چنـد سـال آخـر، روزهـای راحتـی را 
پشـت سـر بگذارنـد و پـول خوبـی هـم بگیرنـد. 
همیـن موضـوع باعث شـده بازیکنانـی مانند رائول 
گونزالـس و ژاوی هرنانـدز به فوتبال قطـر بیایند و 
صحبـت از حضـور پویـول و دیگـر سـتاره های دنیا 

نیـز می شـود.
بـرای فوتبالسـت های ایرانـی هـم فوتبـال قطر 
ماننـد یـک بهشـت اسـت. فوتبالیسـت هایی کـه 
ابتـدا بـه خاطـر سـن باالیـی کـه دارنـد و بعـد از 
آن کـم شـدن توانایی های شـان در فوتبـال اروپـا 
مشـتری ندارنـد و مجبـور می شـوند بـرای لژیونـر 
شـدن فوتبـال قطـر را انتخـاب کنند. بعـد از جام 
جهانـی بازیکنانـی ماننـد اشـکان دژاگـه، مسـعود 
شـجاعی، سـیدجالل حسـینی، مهـرداد پـوالدی، 
را  قطـر  سـتارگان  لیـگ   ... و  قوچان نـژاد  رضـا 

انتخـاب کردنـد و قبـل از آنها نیـز مجتبی جباری 
و پژمـان منتظـری ایـن کار را کـرده بودنـد. حـاال 
نیـز آندرانیـک تیموریـان یـک بـار دیگـر تصمیم 
گرفتـه بـه فوتبـال قطـر بازگـردد و محمـد نوری 
هـم کاپیتانـی تیمـی ماننـد پرسـپولیس را رهـا 
می کنـد تـا حداقـل بـرای یـک سـال هـم شـده 
لژیونـر فوتبـال قطـر شـود.حضور ایـن بازیکنـان 
در فوتبـال قطـر مطمئنـاً سـودی بـرای فوتبال ما 
نـدارد، همانطـور کـه وحیـد هاشـمیان می گویـد: 
نظـر  از  قطـر  فوتبـال  در  مـا  بازیکنـان  »حضـور 
مالـی بـه سـود آنهاسـت امـا از نظـر فوتبالـی بـه 
ضـرر فوتبـال ماسـت. ایـن درسـت کـه امکانـات 
فوتبالـی قطر باالسـت و بهتـر از ما امکانـات دارند 
امـا سـطح لیـگ ایـن کشـور بـاال نیسـت و باعث 
عـوض  در  می شـود«.  مـا  فوتبالیسـت های  افـت 
امـا می تـوان گفـت حضـور بازیکنـان باکیفیـت ما 
در فوتبـال قطـر باعـث رشـد فوتبـال ایـن کشـور 

می شـود.
قطـر که بـرای جـام جهانـی برنامه ریـزی کرده، 

بـا جمع آوری بازیکنـان با کیفیت تمام کشـورهای 
دنیـا در لیـگ سـتارگانش می خواهـد روح فوتبالی 
بازیکنـان جوانـش را بـزرگ کنـد تا ایـن بزرگی به 
ارتقـای فوتبـال ایـن کشـور کمک کند. مسـئله ای 
کـه شـاید تا یکی دو سـال آینده شـدت بیشـتری 
هـم بگیـرد و بـا نزدیـک شـدن بـه سـال ۲۰۲۲ 

کانـون توجهـات را بـه خود جلـب کند.
بعـد از حضـور بازیکنانـی کـه از آنهـا نـام بـرده 
شـد، لوسـیانو ادینیـو، آقـای گل فصـل گذشـته 
لیـگ برتـر فوتبـال ایـران هـم راهـی فوتبـال قطر 
شـد. جـواد نکونام هم ایـن روزها در حـال مذاکره  
بـا باشـگاه های قطـری اسـت تـا شـاید بـر شـمار 
بازیکنـان ایرانـی در بهشـت فوتبالـی افزوده شـود. 
در ایـن بیـن کمتـر دیـده شـده بازیکنـان ایرانـی 
انگشـت  تعـدادی  شـوند.  اروپـا  فوتبـال  راهـی 
شـمار کـه آن هـم بازیکنـان جوانـی هسـتند کـه 
پیشـرفت  بـرای  و  پیشـرفت می رونـد  بـه دنبـال 
راهـی تیم هایـی شـده اند کـه پـول چندانـی هـم 

نمی گیرنـد.

 محجوب مالک 
باشگاه صبای قم 
شد

کـه  رسـمی  اسـناد  طـی 
بیـن سرپرسـت اسـتانداری قم 
مبادلـه  محجـوب  سـیروس  و 
شـد وی در حـال حاضر مالک 
باشـگاه صبـای قـم بـوده و هم 
اکنـون بـا هماهنگـی محجوب 

امـور تمدیـد و عقـد قـرارداد بـا بازیکنـان مورد نظـر در حال انجام اسـت.
 عبـاس جهـان بینـی در ایـن خصوص اظهار کـرد: پس از نشسـت روز 
یکشـنبه هفته جاری که به ریاسـت فریدون همتی سرپرسـت اسـتانداری 
قـم بیـن مسـووالن بلند پایه اسـتان و سـیروس محجـوب متقاضی خرید 
باشـگاه صبـا برگـزار شـد و در آن اعضـای هیئـت مدیره باشـگاه فرهنگی 
ورزشـی صبـا نیـز حضـور داشـتند کار واگذاری ۸۰ درصد سـهام باشـگاه 
صبـای قـم بـه آقـای محجـوب نهایی گردیـد. وی خاطرنشـان کـرد: طی 
اسـناد رسـمی کـه بیـن سرپرسـت اسـتانداری قـم و محجـوب مبادلـه 
شـد وی در حـال حاضـر مالـک باشـگاه صبـای قـم بـوده و هم اکنـون با 
هماهنگـی بـا او در حـال انجـام امـور تمدیـد و عقـد قـرارداد بـا بازیکنان 

مـورد نظر هسـتیم.

خداحافظی کردم 
تا مربی شوم

فصـل  مدافـع  قربانـی  پیـروز 
گذشـته صبا از فوتبـال خداحافظی 
کـرد تـا در آینـده ای نزدیـک بـه 
پیگیـری  را  کارش  مربـی  عنـوان 
کنـد. قربانـی گفـت: مـن از نیـم 
فصـل دوم لیـگ گذشـته تصمیـم 
گرفتـم کـه از فوتبـال خداحافظـی 
کنـم. خدا را شـکر که توانسـتم ۱5 

سـال در سـطح اول لیـگ ایـران بازی کنـم. بدون تردیـد من می توانسـتم راحت ۲، 
3 سـال دیگـر هـم فوتبـال بـازی کنم. ولـی با توجه بـه برنامه هایـی که بـرای ادامه 
کارم در حرفـه مربیگـری دارم. فکر می کنم اگـر از فوتبال خداحافظی نکنم از برنامه 
هایـم عقـب مـی افتـم. من چنـد ماه گذشـته کنکـور کارشناسـی ارشـد دادم و می 
دانـم کـه ۹۰ درصـد هـم در آن قبـول مـی شـوم و می خواهـم فعال ادامـه تحصیل 
دهـم. در کنـار آن در کالسـهای مربیگـری هـم شـرکت کنـم. نمی دانـم دقیقا کی 
کارم را در ایـن حرفـه شـروع می کنـم ولی برنامه های زیادی بـرای آن دارم.از من در 
مورد بهترین سـالهای فوتبالم پرسـیدید. بدون تردید سـالهای حضورم در اسـتقالل 
بهتریـن دوران بـازی ام بـود و خاطـرات خیلی خوبی از ایـن تیم و هـوادارن آن دارم. 
اینکه دوسـت داشـتم در اسـتقالل از فوتبال خداحافظی کنم. خب مسـلم اسـت که 
دوسـت داشـتم ولـی حاضـر نبودم بخاطر این مسـاله بـه ایـن در و آن در بزنم که به 
اسـتقالل بـروم ودر آنجـا خداحافظی کنم. نـه من اینطور آدمی نیسـتم. اینکه خودم 

توانسـتم بـرای خداحافظـی ام تصمیـم بگیـرم اتفاق خوبی اسـت.

۶ بازیکن جدید در 
تراکتورسازی تبریز

باشـگاه تراکتورسـازی تبریـز بـا 
چهـار بازیکـن فصـل گذشـته تیـم 
باشـگاه  ایـن  بزرگسـاالن  فوتبـال 
تمدیـد قـرارداد کرد. قرارداد رسـمی 
ده بازیکن تیم فوتبال تراکتورسـازی 
فوتبـال  هیـات  محـل  در  تبریـز 
آذربایجـان شـرقی بـه ثبـت رسـید.  
اولیـن گـروه از بازیکنـان تیم فوتبال 

تراکتورسـازی با حضور در دفتر هیأت فوتبال اسـتان آذربایجان شـرقی، قرارداد رسـمی 
خـود را در دفتـر ثبـت قراردادهای این هیات، به ثبت رسـاندند. مهـرداد بایرامی بازیکن 
فصـل قبـل تراکتورسـازی بمـدت یـک فصل، محمـد ایران پوریـان بازیکـن فصل قبل 
تراکتورسـازی بمـدت یـک فصـل، سـروش رفیعی بازیکن فصـل قبل فوالد خوزسـتان 
جهـت گذرانـدن خدمت سـربازی، علی حمـودی بازیکـن فصل قبل سـپاهان اصفهان 
جهت گذراندن خدمت سـربازی، خالد شـفیعی بازیکن فصل قبل تراکتورسـازی بمدت 
یـک فصـل، میرهانـی هاشـمی ملک آبـادی بازیکـن فصل قبـل تراکتورسـازی بمدت 
یـک فصـل، شـجاع خلیـل زاده بازیکـن فصل قبل سـپاهان اصفهـان جهـت گذراندن 
خدمت سـربازی، سـینا عشـوری مهرنجانی بازیکن فصل قبل ذوب آهن اصفهان جهت 
گذرانـدن خدمـت سـربازی، محمدرضا اخبـاری بازیکن فصل قبل سـایپای البرز جهت 
گذرانـدن خدمـت سـربازی و احمـد عبـداهلل زاده بازیکـن فصـل قبل فوالد خوزسـتان 
جهـت گذرانـدن خدمت سـربازی قـرارداد خـود را در هیـأت فوتبال اسـتان آذربایجان 

شـرقی بـه ثبـت رسـانده و رسـما به عضویـت تیـم فوتبـال تراکتورسـازی در آمدند.

مراد حاج جعفری 
سرپرست باشگاه 
مس کرمان شد

مدیـره  هیئـت  سـخنگوی 
باشـگاه مـس کرمـان از انتخـاب 
اسـتان  فوتبـال  هیئـت  رئیـس 
سرپرسـتی  سـمت  بـه  کرمـان 
داد. خبـر  کرمـان  مـس  باشـگاه 

در  نیـا  محمـودی  محمـد 
گفتگـو بـا خبرنـگار مهـر از پذیـرش درخواسـت اسـتعفای امیـر سـیف الدینـی 
مدیرعامـل ایـن باشـگاه خبـر داد و افـزود: بـا توجـه به فصـل نقـل و انتقاالت و 
موضوعـات مهمـی کـه اطراف باشـگاه مـس کرمان وجـود دارد پس از اسـتعفای 
مدیرعامـل باشـگاه مـراد حـاج جعفـری بـه عنـوان سرپرسـت ایـن تیـم معرفی 

. شد
مدیـرکل ورزش و جوانـان اسـتان کرمـان تصریـح کـرد: حاج جعفری سـالها 
رئیـس هیئـت فوتبـال کرمـان اسـت و با وضعیـت فوتبال این اسـتان بـه خوبی 
آشـنا اسـت و مـی توانـد در پیش برد اهـداف مس کرمـان تاثیر گذار باشـد. وی 
ادامـه داد: هیئـت مدیـره ایـن تصمیـم را گرفته اسـت و در ادامه نیـز حمایتهای 
الزم بـرای مدیرعامـل حـاج جعفـری را انجـام خواهـد داد. وی انتخـاب بگوویـچ 
و حـاج جعفـری را در راسـتای حضـور قدرتمنـد مـس در مسـابقات پیـش رو با 

اهمیـت دانسـت و از حمایـت کامـل از کادر مدیریتـی و فنـی تیـم خبر داد.
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