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 X60 ليفان

پژو پارس دوگانه 

368,000,000
608,000,000
390,000,000

L90E1 تندر
SL 111پرايد

کيا اپتيما

357,000,000
207,000,000

1,650,000,000

X33 ام وي ام
هيوندای جنسيس

هيوندای سوناتا

710,000,000
2,380,000,000
1,720,000,000

فرداامروز

معاون اول رییس جمهور:

زنجانی با گردن کلفتی 
جای پول ها را
 نمی گوید
طهماسب مظاهری رئیس کل اسبق بانک مرکزی:

حکایت قراردادهای
 شبه ترکمانچای
ایران با چین
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مدیرکل حمل  و نقل پایانه های استان خبر داد:

 اجرای طرح توسعه و 
نوسازی ناوگان مسافربری 
در کرمان

سرمربی تیم فوتبال بانوان شهرداری بم:

ملوانی ها با 80 درصد 
تیم ما صحبت کرده اند
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استاندار کرمان خبر داد؛

تشکیل لشکر ثارا... اقتصادی
در کرمان 

 هدف جیش العدل ناامنی گسترده در جنوب شرق کشور بوده است
 برنامه های گروهک جیش العدل برای کرمان و بم

 سه نفر دستگیر شدند
 ایجاد ناامنی برای تأثیر بر مذاکرات هسته ای

اسـتاندار کرمـان از روزی که بر سـرکار آمده مسـائل 
اقتصـادی را به عنـوان اولویـت اول قـرار داده اسـت و در 
همیـن راسـتا هم طـرح مثلث توسـعه اقتصـادی کرمان 
را ایجـاد کـرد امـا انـگار رزم حسـینی هنـوز نسـبت بـه 
اقتصـاد کرمـان دغدغه های زیـادی دارد. چراکـه او حاال 
وعده تشـکیل لشـکر ثـارا... اقتصـادی در کرمـان را داده 
اسـت. اتفاقـی کـه اگر بیفتـد به تعبیـر اسـتاندار کرمان 
تغییـر بزرگـی در معـاش مردم ایجاد می شـود. معاشـی 
کـه بـه دلیل شـرایط نه چندان مسـاعد اقتصادی کشـور 
در سـال های پـس از تحریم هـای ظالمانـه کشـورهای 

غربـی، روزبـه روز بدتر شـد و حـاال با ایجـاد توافق وین و 
امضـای قطعنامه 2231 در شـورای امنیت مـردم انتظار 
دارنـد اقتصاد ایران بهتر شـود. به گزارش ایسـنا علیرضا 
رزم حسـینی در نشسـت بـا کمیته اقتصادی مشـاورین 
جوان اسـتاندار بابیـان اینکه باید در دولـت تدبیر و امید 
توسـعه شـتابان منطقـه ای ایجـاد کـرد افـزود: اسـتان 
اسـت  دارای ظرفیت هایـی  زمینه هـا  همـه  در  کرمـان 
کـه تـوان اداره خـودش را دارد.  وی بـا تأکیـد بـر اینکه 
بـه دنبـال اثبـات خودمـان و محکـوم کـردن دیگـران 
نیسـتیم خاطرنشـان کـرد: فقـط بـه دنبال احقـاق حق 

هسـتیم  اسـتان  خـود  داشـته های  از  کرمـان  اسـتان 
و همچنیـن بـه دنبـال نهادینـه کـردن منویـات مقـام 
معظـم رهبری در خصـوص اقتصاد مقاومتی در اسـتان 
کرمـان هسـتیم. وی با اشـاره به نشسـت های متعدد با 
مسـئوالن کشـوری بـرای افزایش اختیارات اسـتانداران 
گفـت: نه اختیارت سیاسـی می خواهیم و نـه اختیارات 
اقتصـادی و درون زا  بـه دنبـال توسـعه  عرفـی، فقـط 
هسـتیم و بـه دنبـال خلـق سـرمایه و کمک بـه اقتصاد 

هستیم. اسـتان 
صفحه 3

پیشخوان

مانند برخی نگفتیم مذاکره با 
1+5 فایده ای ندارد

---------  صفحه 2 ---------

مدیر غله خبر داد:

تولید نان سالم
برای سالمت جامعه
---------  صفحه 3 ---------

نطق آتشین دکتر بقایی 
نماینده شجاع کرمان علیه 
الیحه جنجالی دولت مصدق

---------  صفحه 4 ---------

همراهی با عزیزانمان 
در مسیر کنترل دیابت

---------  صفحه 7 ---------

سبد خرید مس پر تر
از همیشه

---------  صفحه 9 ---------

آگهی استخدام
موسسـه مطبوعاتـی پیام مـا به دو نفـر خانم )مجـرد( حداقل تحصیالت 
 Word علی الخصوص Office لیسـانس )روابط عمومی باال( مسـلط به

و تسـلط کامل بـه اینترنت با قدرت درک بـاال نیازمندیم. 
بیمه+ حقوق مکفی+ اضافه کاری 

ساعت کار 9:30 تا 5:30 بعدازظهر 
ساعت مراجعه حضوری روزهای شنبه تا چهارشنبه ساعت 14 الی 16 

نشانی: بلوار جهاد- نبش جهاد 48، ساختمان بانک انصار طبقه اول 
09355250005 تماس فقط 14 تا 16

فرمانده مرزبانی ناجا در کرمان از فعالیت های گروه تروریستی  جیش العدل خبر داد

تروریست های 

ناکـام
صفحه 3

بهترین پیشنهاد براي سرمایه گذاري بدون ریسک:
واگذاري سهام مدرن ترين و بزرگترين رستوران
 با مجهزترين دستگاه ها و فرمولها... در بهترين

 نقطه شهر كرمان
جهت اطالع بيشتر با شماره تلفن.... تماس حاصل 

فرماييد لطفا فقط درصورتيكه تصميم به سرمايه گذاري 
داريد تماس بگيريد.

0913 140 6727
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يادداشت

آينده اقتصاد ايران بعد از قطعنامه 
 نعمت احمدی-حقوقدان

ماشـین تحریم هـاي تحمیلـي علیـه ایـران سـرانجام بـا 
قطعنامـه جدیـد شـوراي امنیـت سـازمان ملـل به ایسـتگاه 
نتیجـه  اقتصـاد تحریمـي کـه  آخـر رسـید و سـایه شـوم 
آن انباشـت پرونده هـاي فسـاد اقتصـادي بـود از سـرایران 
برداشـته شـد، بایـد دسـتي در بـازار داشـته باشـید تـا عمق 
مشـکلی کـه سـال ها گلـوگاه اقتصادي ایـران را مي فشـرد را 
بـه عینـه درک کنیـد. چندیـن دیـوار و مانـع براي صـادرات 
و واردات دور تـا دور کشـور کشـیده شـده بـود، ملتـي 75 
میلیونـي بایـد نیازهـای روزمره خـود را تامین مي کـرد. باید 
صـادرات مي کـرد. از بابتـی واردات الزمـه زندگـي در جهـان 
بهـم پیوسـته امروزي اسـت. موانع صـادرات و واردات را بعضا 
قوانیـن داخلـي بـه وجـود مـي آورد و گاهی قوانیـن خارجي. 
بـا تاسـف در هـر دو زمینـه طـي سـالیان  ایـران  اقتصـاد 
گذشـته،مانع جلـوي خـود دیـده اسـت، از قوانیـن داخلـي 
بگذریـم کـه همیـن یـک قلـم ارزش افـزوده کافي اسـت که 
بـه بي برنامگـي اقتصـادي پـي ببریـم. در بخـش کشـاورزي، 
و  تولیـد مي دهنـد  یارانـه  تولید کننـده  بـه  همـه کشـورها 
معافیـت مالیاتـي دارنـد. در کشـور مـا گویـي همـه بایـد بـا 
یـک ترکـه رانـده شـوند، بـراي نمونه به لـوازم آبیـاري تحت 
فشـار مـزارع توجـه کنیـد، از یـک کاال دو - سـه بـار ارزش 
افـزوده گرفتـه مي شـود. قوانین مالیاتـي و قوانیـن مربوط به 
گمـرکات را در نظـر بگیریـد، قواعد دسـت و پـا گیر گمرکي 
باعـث بـازار گرمـي قاچـاق کاال شـده اسـت، آمـار و ارقـام 
مختلفـي از زبان مسـئوالن شـنیده مي شـود. یک قلـم از 20 
میلیـارد دالر ضـرر گمـرکات از قاچـاق کاال صحبت مي کنند 
کـه برمي گـردد بـه قوانیـن نامتناسـب بـا شـرایط روز، دیوار 
تحریـم هایـي کـه از سـال 1358 آسـمان اقتصـادي کشـور 
را تیـره و تـار کرده اسـت. در مجمـوع 38 قطعنامه تحریمي 
از روسـاي جمهـور آمریـکا، کنگـره آمریـکا، اتحادیـه اروپـا و 
شـوراي امنیـت سـازمان ملـل علیه ایران صادر شـده اسـت. 
روز تصویـب قطعنامـه پذیـرش توافقنامه ویـن را باید یکي از 
روز بـزرگ شـمرد، روزي کـه هیـات نمایندگـي ایـران تمـام 
قـد در مقابـل همـه دنیا ایسـتاد و حقوق هسـته اي ایـران را 
حفـظ و همـه تحریم هـاي گذشـته از سـال 58 تـا امـروز را 
بالاثـر کـرد. بي تعـارف، تحریم هـا در همـه تاروپـود زندگـي 
اقتصـادي کشـور رخنـه کـرده بـود، کاالهایـي کـه در ایران 
تولیـد یـا وارد مي شـد بـه لحـاظ تحریم هـا بایـد بـا قیمتـي 
مضاعـف از طریـق واسـطه ها تامیـن و نگرانـي همیشـگي 
تولید کننـدگان نبـود مـواد اولیه بـه موقع و بـه قیمت واقعي 
بـود. بـراي نمونه، مهم تریـن کارخانه تولید اتومبیـل در ایران 
بعـد از کارخانجات همیشـه مورد حمایت دولت یعني سـایپا 
و ایـران خـودرو، اتومبیل سـازي کرمـان معـروف بـه کرمـان 
موتـور اسـت با همـکاري اولیـه کره جنوبـي، کارخانـه دوو و 
اتومبیـل تولیـدي تحـت نـام سـیلو، اتومبیلي در حـد رقابت 
بـا مشـابه خارجـي امـا ارزان، مدتـي از تولیـد ایـن اتومبیـل 
نگذشـته بـود کـه جنـرال موتـور آمریـکا کارخانـه دوو را 
خریـداري نمـود و نخسـتین اقدام این شـرکت عـدم تحویل 
قطعـات سـاخت اتومبیـل - سـیلو - به ایـران بـود، اتومبیل 
موفقـي کـه اگـر تـا امروز بـه تولیـدش ادامـه داده شـده بود 
یکـي از برندهـاي موفـق مشـابه اتومبیـل خارجي امـا تولید 
ایـران بـود، چندیـن سـال از توقف تولیـد اتومبیل سـیلو در 
ایـران مي گـذرد و اتومبیل هـاي تولیـدي هنـوز در خیابـان و 
جاده هـا تـردد مي کننـد و نیـاز کمـي بـه تعمیـر و تعمیرکار 
دارد، بعد از قطع همکاري شـرکت دوو با خودروسازي کرمان 
بـه اجبـار از کارخانـه هیونـداي کمک گرفته شـد و ماشـین 
هیونـداي در کرمـان مونتـاژ شـد. بعـد از مدتـي تحریم هـا 
دامـن هیونـداي را هـم گرفـت و از تحویـل قطعات بـه ایران 
خـودداري شـد و بـه اجبـار شـرکت کرمـان خـودرو از چین 
کمـک گرفـت. تولید امـروز کرمان خـودرو به یقیـن همانند 
تولیـدات قبلـي مـورد قبول مشـتریان نیسـت و ازایـن تغییر 
در خـط تولید، کارخانه متضرر شـده اسـت. یکي از دوسـتان 
تولیـدي  شـیر آالت  برند هـاي  از  یکـي  سـهامدار  نگارنـده 
ایـران بـا مارکـي معـروف اسـت، مدتـي قبـل از وي تعدادي 
شـیرآالت خواسـتم تـا در بناي جدیـد االحداث مزرعـه ام به 
کار گرفتـه شـود، بعـد از مدتـي متوجه شـدم شـیرآالتي که 
فرسـتاده همـه وارداتـي و از کشـور آلمـان بـود، وقتـي علت 
را پرسـیدم،گفت، برنـد تولیـدي مـا دیگر مرغوبیت سـابق را 
نـدارد و بـه علـت تحریم ها مجبور شـدیم بعـض از قطعات و 
نیـز آلیـاژ تولیـدي را از چیـن وارد کنیـم و بـه همیـن علت 
شـیرآالت تولیـدي مـا مانند سـابق نیسـتند. اینهـا کمترین 
ضـرري بـود کـه در بخش هاي مختلـف به ایران وارد شـد در 
بخـش واردات کافي اسـت سـفري بـه بندرعبـاس و بندرامام 
در طـرف ایـران و بـه بندر جبل علي در دبي داشـته باشـید. 
کشـورهاي حاشـیه جنوبي خلیج فـارس از ایـن رهگذر خود 
را سـاختند و تجـار ایـن کشـورها در ردیـف میلیاردهـاي 
جهـان، جـا و مـکان دارنـد امـا طـرف ایرانـي چه ضـرري از 
ایـن تحریم هـا برده اسـت؟ بایـد قطعنامـه شـماره 2231 را 
پایانـي بـر یـک نـزاع بین المللـي علیه ایـران دانسـت که در 

همـه ارکان زندگـي مـا رسـوخ کـرده بود.

حسـن روحانـی در هیـات دولـت پاسـخ 
منتقـدان هسـته ای را داد. رییـس جمهـور 
امنیـت  شـورای   2231 قطعنامـه  تصویـب 

سـازمان ملل متحـد را یک رویـداد کم نظیر 
در تاریـخ ایـران خواند و گفت: سـازمان ملل 
شـورای امنیت بـه صراحت حق غنی سـازی 

کشـور مـا را پذیرفته اسـت. گزیـده صحبت 
هـای روحانـی را بـه نقـل از خبرآنالیـن در 

بخوانید: زیـر 
 اگـر چـه توافـق ایـران بـا کشـورهای 
مشـخص  زمانـی  مـدت  بـرای   5+1
محدودیت هایـی ایجـاد می کنـد، امـا بنـا به 
اظهـار نظـر متخصصـان لطمه ای بـه ادامه و 
پیشـرفت ایـن فناوری در کشـور مـا نخواهد 

زد.
 ملـت ایـران هیچـگاه به دنبال سـاخت 
را  آن  و  نبـوده  کشـتار جمعـی  سـالح های 
خـالف اخـالق، فقـه و فتـوای رهبـر معظـم 
انقـالب می دانـد. در دکتریـن امنیتـی ایران 

کار  دسـتور  در  سـالحی  چنیـن  سـاخت 
نیسـت و اگـر تکـرار ایـن ادعـا بـرای آنهـا 
موفقیـت محسـوب می شـود، اشـکال نـدارد 

کـه از ایـن موفقیـت خوشـحال باشـند.
 آنهـا بـا زبـان حقوقـی پذیرفته انـد که 
اسـالمی  جمهـوری  بـر  تأثیـری  تحریم هـا 
ایـران نداشـته و بایـد آن را کنـار بگذارنـد، 
همان دسـتگاه هایی کـه قطعنامه هـا را علیه 
ایـران وضـع کردند، امـروز خودشـان آنها را 
کنـار گذاشـتند کـه این موضـوع خیلی مهم 

ست. ا
امنیـت  شـورای  و  ملـل  سـازمان   
خودشـان قطعنامـه داده انـد که دیگـر ایران 

را مخـل صلـح و امنیـت جهانـی نمی دانند و 
ایـن موفقیـت بزرگـی اسـت.

کنـار  را  گروهـی  و  جناحـی  منافـع   
آمـده  دسـت  بـه  موفقیـت  از  و  بگذاریـم 

کنیـم. حمایـت 
 بایـد دیـد کـه در مقابـل چـه تیمـی 
گـود  کنـار  در  اگـر  اال  و  کرده ایـم  بـازی 
می توانیـم  باشـیم،  تماشـاچی  و  نشسـته 
درخواسـت های بیشـتری هـم مطـرح کنیم.

 مـا ماننـد برخـی نگفتیـم کـه مذاکـره 
بـا آنهـا فایـده ای نـدارد و یـا معتقـد نبودیم 
کـه در دنیـای سیاسـت جـز راه تسـلیم و یا 

تقابـل راه دیگـری وجـود ندارد.

مانند برخی نگفتيم مذاكره با1+5 فايده ای ندارد

ليست مجزا برای 
انتخابات مجلس 
منتشر نمی كنيم

کمتـر از هشـت مـاه دیگر تا 
باقـی  دهـم  مجلـس  انتخابـات 
گمانـه  بـازار  و  اسـت  مانـده 
اسـت. در حالـی  داغ  زنـی هـا 
کـه چنـدی پیـش حـزب یکتـا 
بوسـیله مدیـران و وزرای سـابق 

محمـود احمـدی نژاد اعـالم موجودیت کـرد و از طرف دیگر جبهـه پایداری 
هـم از نزدیـکان رئیـس جمهوری سـابق ایـران فعالیـت هایش ادامـه دارد و 
جمعیـت ایثارگـران هـم یکی از گـروه های سیاسـی حامی احمـدی نژاد به 
حسـاب مـی آید پیـش بینی می شـود احمـدی نژاد بـا قـدرت در انتخابات 
مجلـس دهـم شـرکت کنـد. البته نه شـخص او بلکـه نزدیکان او بـا حمایت 
رئیـس دولـت سـابق. حـاال امـا یکـی از نزدیـکان احمـدی نـژاد گفتـه بـا 
اصولگرایـان بـه وحـدت مـی رسـند. سـخنگوی جمعیـت ایثارگـران انقالب 
اسـالمی گفـت: جمعیـت ایثارگـران بـه دنبال وحدت اسـت و روند رسـیدن 
بـه وحـدت بـه فضـل الهـی خـوب پیـش مـی رود. بـه گـزارش خبرآنالیـن 
لطـف اهلل فروزنـده درباره لیسـت بنـدی اصولگرایـان بـرای انتخابات مجلس 
دهـم اظهـار کـرد: جمعیـت ایثارگران دربـاره انتخابـات مجلس جلسـاتی را 
برگـزار کـرده اسـت و  در ایـن جلسـات به دنبال وحـدت اصولگرایان اسـت. 
معـاون پارلمانـي رئیس جمهور سـابق با تاکیـد بر اینکه جمعیـت ایثارگران 
لیسـت مجـزا بـرای انتخابات مجلس منتشـر نمی کند، تصریـح کرد: وحدت 
حداکثـری جـزو برنامـه هـا و اهداف ماسـت کـه داریم به سـمت آن حرکت 
مـی کنیـم. فروزنـده بـا بیـان اینکـه  فعـال نمـی شـود دربـاره لیسـت مجزا 
صحبـت کـرد امـا همـه اصولگرایـان بایـد لیسـت واحـدی بدهنـد، گفـت: 
جریـان اصولگرایـي بـا درس از گذشـته در تـالش اسـت کـه بتواند بـا ایجاد 
زمینه هـاي الزم، موفقیـت دیگـري را در عرصـه انتخابـات بـه دسـت آورد و 
از ایـن رو تمـام گروه هـا و جریانـات ایـن جناح بـر ایجاد رویکرد مشـترک و 
اقدامـات هماهنـگ در ایـن مسـیر متفق القول هسـتند. وی تاکید کـرد: بعد 
از انتخابـات یازدهـم ریاسـت جمهـوري و آسـیبي کـه اصولگرایـان به لحاظ 
اختـالف متحمـل شـدند یک مطالبـه عمومي در بدنـه اصولگرایـي به وجود 
آمـد و همـه جریانات خواسـتند که به سـمت وحدت پیش برونـد و گام هاي 
جـدي بردارنـد. فروزنـده در ادامـه اشـاره ای بـه عملکـرد دولـت یازدهم در 
حـوزه داخلـی داشـت و گفـت:  دولـت بـا توجـه بـه شـرایطی که بـه وجود 
آمـده بایـد تمـام عزمـش را جـزم کنـد تـا مشـکالت مـردم را حـل کنـد و 
مشـکالت مـردم زمانی حل می شـود کـه به توانمنـدی داخلی توجه شـود، 
یعنـی در چارچـوب اقتصاد مقاومتی بر توانمندی داخلی باور داشـته باشـیم 
و بتوانیـم زمینـه مشـارکت مردم در اقتصـاد را فراهم کنیـم. از تولید به طور 
جـدی حمایـت و بـا قاچـاق و واردات به طـور جدی مبارزه کنیـم. همچنین 
بایـد صنایـع کوچـک را مورد حمایـت قرار دهیـم. طبیعتا اگر دولـت به این 

مـوارد توجـه کنـد مـی تواند مشـکالت مـردم را حـل کند.

پرداخت كارمزد 
خريد كارتی به 
عهده كيست؟

شـبکه هـای اجتماعـی ایـن 
روزهـا بـه عنـوان منابـع خبری 
برخـی از اقشـار مردم شـناخته 
مـی شـوند. البتـه اکثـر اوقـات 
شـبکه  ایـن  در  کـه  اخبـاری 
منبـع  منتشـر مـی شـوند  هـا 

درسـتی ندارنـد و تکذیـب مـی شـوند. در چنـد روز گذشـته ایـن شـبکه ها  
اخبـاری را منتشـر کردنـد مبنـی بر اخـذ 9 درصد مالیـات بـر ارزش افزوده 
آنهـم بـا خریـد کارتی! در متـن این پیام  آمـده اسـت: »از ابتدای مـرداد ماه 
دیگـر بـا عابـر بانـک خود از مغـازه هـا خرید مسـتقیم انجام ندهیـد چرا که 
بـه ازای هـر خرید، 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده از شـما کسـر شـده و به 
خزانـه دولـت واریـز می شـود.« همانطـور که پیـش بینی می شـد این خبر 
تکذیـب شـد. به گـزارش خبرآنالیـن معـاون مالیات بـر ارزش افـزوده اعالم 
کـرد: نحـوه پرداخـت وجه کاال اعـم از نقدی و یـا اسـتفاده از کارت اعتباری 
و pos بانکـی مؤثـر در موضـوع معافیـت یـا شـمول مالیات نیسـت. بنابراین 
تأکیـد مـی گـردد کاالهای مشـمول مالیـات در قانـون دقیقاً مشـخص بوده 
 pos و پرداخـت وجـه کاال از طریـق کارتهـای اعتبـاری یـا دسـتگاه هـای
بانکـی بـه هیچ وجـه موجب تعلق مالیـات نخواهد بود. علیرضـا طاری بخش 
دربـاره شـایعه دریافـت مالیات بر ارزش افزوده از دسـتگاه هـای کارت خوان 
هـا؛ افـزود: ایـن امـر به هیچ وجـه صحت ندارد و براسـاس اصـل )51( قانون 
اساسـی نظـام جمهـوری اسـالمی ایران، هیـچ  نوع  مالیـات  وضع نمی  شـود 
مگـر بـه  موجـب  قانـون  مـوارد معافیـت  و بخشـودگی  و تخفیف  مالیاتـی  به  

موجـب  قانون  مشـخص   شـود. 
گفتنـی سـت کارمزد تراکنـش های الکترونیکی که از سـال گذشـته در 
دسـتور بررسـی توسـط شـورای پول و اعتبار قرار دارد همچنـان بالتکلیف 
اسـت. امـا قرار اسـت در کارگروهـی که در برای رسـیدگی بـه این موضوع 
در بانـک مرکـزی تشـکیل شـده اسـت ، شناسـایی ایـن ذینفع بـه صورت 
جـدی دنبـال شـود. از طرفـی بـا توجـه بـه ایـراد مطـرح شـده از سـوی 
اصنـاف مبنـی بـر اینکه بانـک هایی که حسـاب پذیرنـده در آنهـا متمرکز 
اسـت سـود باالیـی از رسـوب حسـاب پذیرنـده مـی برنـد و بـا توجـه بـه 
تبلیغـات گسـترده بانکها بر روی دسـتگاه هـای کارتخوان و سـرویس های 
خاصـی کـه بـرای جـذب منابـع در نظـر گرفتـه انـد، احتمـاال بخـش قابل 
توجهـی از کارمـزد خدمـات پرداخـت الکترونیکـی در مدل جدیـد برعهده 
بانـک طـرف پذیرنـده یعنـی بانکی که حسـاب دارنـده دسـتگاه کارتخوان 
یـا درگاه اینترنتـی و... بـه آن متصـل اسـت، قـرار خواهـد گرفـت. ایـن در 
حالـی اسـت کـه در صورتی کـه دریافـت کارمـزد از بانک پذیرنـده در این 
کارگـروه تصویـب شـود، مبلـغ ایـن کارمـزد از 100 تومـان اعالم شـده در 
سـال گذشـته بیشـتر بـوده و بیـن 200 تـا 500 تومـان بـر اسـاس مبلـغ 

تراکنـش متغیـر خواهـد بود.

تشكيل كميسيون 
ويژه رسيدگی به 
موضوع برجام

قطعنامـه  دوشـنبه  روز 
صـادر  امنیـت  شـورای   2231
ناشـی  کـه  ای  قطعنامـه  شـد. 
توافقـی  بـود.  ویـن  توافـق  از 
کـه میـان ایـران و گـروه 5+1 
پس از 12 سـال مذاکره شـکل 

گرفـت. مذاکراتـی کـه فراز و نشـیب هـای زیـادی داشـت و در دولت های 
نهـم و دهـم ایـن مذاکـرات نتوانسـت مانع از شـش قطعنامـه ظالمانه علیه 
ایـران شـود. اگرچـه توافق وین از مذاکره بین ایران و شـش کشـور بدسـت 
آمـد امـا می تـوان گفت بازیگـران اصلی ایـن توافق ایـران و امریـکا بودند. 
روز سـه شـنبه وزیـر خارجـه ایـران بـرای گـزارش دادن ایـن توافـق بـه 
نماینـدگان مجلـس راهـی پارلمـان شـد و از مصاحبـه نماینـدگان مجلس 
مشـخص بـود کـه اکثریـت راضـی انـد. امـا رضایـت نماینـدگان مجلـس 
مانـع از بررسـی برجام نیسـت. عضـو کمیسـیون اقتصادی مجلس شـورای 
اسـالمی گفت: تشـکیل کمیسـیون ویژه رسـیدگی به موضوع برنامه جامع 
هسـته ای کشـور با اکثریـت آراء تصویب شـد و امیدواریم برنامـه عملیاتی 
و زمـان بنـدی در دسـتور کار قـرار بگیـرد و مجلـس بندهـا را بررسـی و 
نظـرات را ارائـه کنـد. بـه گـزارش ایسـنا محمدرضـا پورابراهیمـی افـزود: 
آقـای ظریـف گـزارش خوبی ارائـه کردند و بیشـتر مطالب کارشناسـی بود 
و رییـس سـازمان انـرژی اتمی کشـورمان مسـتندات تخصصی ارائـه دادند 
و موضوعـات مهمـی بـود کـه الزم بـود در گـزارش بیایـد و به صحـن ارائه 
شـود. وی افـزود: سـرفصل مباحث در سـایر نشسـت هـا ارائه شـده بود اما 
بـا یـک جامعیـت و چارچـوب مشـخص در قالـب گـزارش به مجلـس ارائه 
شـد و مـا در ایـن مذاکرات یـک محدودیت هایـی پذیرفتیـم و در قبال آن 
امتیازاتـی گرفتیـم و مجموعـه اینها مبنای بررسـی مجلـس خواهد بود که 
آیـا مجموعـه امتیـازت داده شـده از سـوی ما شـاکله تصمیمات سـرفصلی 
قـرار مـی گیـرد یـا نـه. وی تاکید کـرد: بایـد از ظرفیـت پیش آمـده برای 
برداشـتن گام هـای بلنـد در حوزه هـای مختلف بـه ویژه اقتصـادی نهایت 
اسـتفاده را داشـته باشـیم و البتـه محدودیـت و امتیازاتـی کـه دادیـم بـه 
نحـوی مدیریـت شـود کـه کشـور بتوانـد در احقـاق حـق خـود و اینکـه 
در دنیـا بـه دنبـال دانـش هسـته ای اسـت، از فضـای فراهـم شـده خـارج 
شـود. پورابراهیمـی بیـان کـرد: بخشـی از ایـن فضـا در مذاکرات به دسـت 
آمـده و نگرانـی در خصـوص اسـتمرار توافقـات و اجـرای آن اسـت و دولت 
بایـد تدبیـری بیندیشـد و امیدواریـم ادامـه مسـیر بـا اجـرای تعهـدات از 
طـرف مقابـل پیش بـرود. وی اظهـار کرد: ما براسـاس اعتقـادات و دینمان 
نقـض پیمـان نخواهیـم کـرد و رهبـر ما بارهـا این مطلـب را بیـان فرموده 
انـد و امیدواریـم ماننـد گذشـته شـاهد نقـض پیمان طـرف مقابل نباشـیم 
و اجـرای تعهـدات طـرف مقابـل و برداشـت تحریـم هـا بـه صـورت کامـل 

شـود.  عملی 

انتخاباتخبر5+1

دولت

معـاون اول رئیـس جمهـور کـه بـه اردبیل 
رفتـه گفـت: در این دولـت بابـک زنجانی دوم 
و سـوم بوجـود نمـی آیـد. گزیـده صحبـت 

هـای جهانگیـری را به نقـل از انتخـاب در زیر 
بخوانید:

 آنهایـی کـه ادعـا می کننـد در دولـت 

سـوم شـکل  و  دوم  زنجانـی  بابـک  یازدهـم 
می گیـرد، ایـن خیال خـام را به گـور می برند.

 شـش کشـور قدرتمنـد، اتحادیـه اروپا و 
سـازمان ملـل یک طـرف و هیأت ایـران طرف 
دیگـر میز مذاکـره نشسـته بودنـد. فقط یکی 
از ایـن کشـورها 130 عضـو بـه همـراه خـود 
داشـت، در حالـی  کـه ما یـک هیـأت حداکثر 

25 نفری داشـتیم.
 بعـد از تحریـم نیـز همچنـان اقتصـاد 
مقاومتـی بـه عنـوان یک نسـخه جدی اسـت 
کـه می توانـد از اقتصـاد ایـران صیانـت کنـد.

 یـک بـار در سـال 53 بـه دلیل اسـتفاده 

بـد رژیـم قبـل از درآمدهـای نفتـی، تولیـد 
زمیـن گیـر شـد و یـک بـار هـم در دوره ای 
کـه 950 میلیـارد دالر درآمـد ارزی نصیـب 
کشـور شـد ولـی بـه جـای اینکـه ایـن پـول 
صـرف سـرمایه گذاری و توسـعه شـود، بیـش 
از 700 میلیـارد آن صـرف واردات کاال شـد. 
ایـن طـور اسـت که هرجـا می رویـم می بینیم 
همـان محرومیت هـا وجـود دارد و وقتـی مـی 
گوییـم ایـن پول هـا چـه شـد فکر مـی کنند 
در  خورده انـد  و  انـد  بـرده  را  آن  می گوییـم 
صورتـی کـه وقتی می پرسـیم پول ها چه شـد 

یعنـی ایـن پـول هـا چگونـه خرج شـد؟

 در سـال 90 درآمـد ارزی کشـور 118 
میلیـارد دالر بوده اسـت. امسـال اگـر تا آخر 
سـال تـالش کنیـم 25 میلیـارد دالر درآمد 

داریم
پـول  میلیـون دالر  میلیـارد و 700   2 
مملکت را در اختیار یک فرد گذاشـتند و االن 
بعـد از گذشـت بیـش از یک سـال در زندان با 
گـردن کلفتـی نمی گویـد این پول کجاسـت. 
وقتـی هـم داد می زنیـم فکـر می کننـد راجع 
بـه قبلـی حـرف می زنیـم. مـا بـا قبلـی کاری 
نداریـم. مـا با این فعـل کار داریـم و می گوییم 

ایـن فعـل نباید تکرار شـود.

زنجانی با گردن كلفتی جای پول ها را نمی گويد
دولت

توافق هسته ای، 
تسليم شدن در 
برابر ايران است

مجلـس  سـابق  رییـس 
نماینـدگان آمریکا در یادداشـتی 
خارجـه  وزیـر  دفاعیـات  رد  در 
ای  هسـته  توافـق  از  آمریـکا 
ایـران درروزنامه واشـنگتن تایمز 
نوشـت: توافـق هسـته ای ایـران 

ابـدا پیـروزی بـرای صلـح نیسـت؛ تسـلیم شـدن در برابـر یـک دولـت - بـه 
ادعـای او - خطرنـاک اسـت. بـه گـزارش ایرنـا ›نیـوت گینگریچ‹ از شـخصیت 
هـای برجسـته جمهـوری خـواه در ایـن مطلب می نویسـد: ›جان کـری › وزیر 
خارجه آمریکا 45 سـال قبل با یک خط مشـی فرصت طلبانه )اوپورتونیسـت( 
ضـد آمریکایـی و بـا ادعـای دروغیـن حکومـت تامـه ›توتالیتاریانیسـم‹ پـا بـه 
عرصـه سیاسـت گذاشـت. اینـک کـری بـه خطـا بـی آبرویـی و رسـوایی را بـا 
قهرمـان پـروری سیاسـی اشـتباه گرفته اسـت و یک سـری اکاذیـب را تحویل 
مـردم آمریـکا مـی دهـد تـا بـه نوعـی اولویـت سیاسـی خـود را در تضعیـف و 
تسـلیم شـدن آمریـکا توجیـه کنـد. او در مصاحبـه هـای مختلـف تلویزیونـی 
)تـاک شـو( که در طـول یک هفته گذشـته در دفـاع از توافق هسـته ای ایران 
ظاهـر شـد، در پـی آن بـود کـه خـود را ›یـک صلـح سـاز‹ و در نقـش رهبری 

ایـن رونـد متجلـی سـازد.

حداد چه كتابی را 
به ظريف داد؟

روز سـه شـنبه کـه ظریـف به 
مجلـس رفتـه بـود، حـداد عـادل 
پس از سـخنرانی ظریـف به طرف 
داد.  او  بـه  را  پاکتـی  و  رفـت  او 
ظریـف هم بعـد از اینکـه اطرافش 
خالـی شـد پاکـت را بـاز کـرد. به 
قطـور  کتابـي  انتخـاب  گـزارش 
مي آیـد؛  بیـرون  رنـگ  سـفید  و 

کتابـي قطـور و سـفید رنگ با عنـوان »یادداشـت هاي روزانه محمدعلـي فروغي از 
سـفر کنفرانـس صلـح پاریس«. کتـاب را بیـرون مي آورد، بـه آن نـگاه مي کند اما 
صفحـه اول آن یادداشـتي بـا خـط حدادعـادل بـه چشـم مي خـورد. کتابي اسـت 
تالیـف رییـس نامـي »فرهنگسـتان ایـران« کـه رییس کنونـي فرهنگسـتان زبان 
و ادب پارسـي بـه وزیرخارجـه تقدیـم کـرده و او کتـاب را بـه دفتـرش در وزارت 
خارجـه منتقـل مي کند، نـگاه آشـناي دیپلمات به آن نشـان مي دهـد که پیش تر 
خاطـرات محمدعلـي فروغـي از یکـي از دوره هـاي دیپلماتیک دشـوار ابتداي قرن 
بیسـتم را خوانـده اسـت. کتـاب یادداشـت هاي روزانـه محمدعلي فروغي از سـفر 
کنفرانـس صلـح پاریـس، یکـي از تالیف هـاي او دربـاره یـک ماموریـت دشـوار 
دیپلماتیـک و همـان کتابي اسـت اسـت کـه غالمعلـي حدادعـادل آن را دو مرتبه 
خوانـد و حـاال بـه وزیرخارجـه هدیـه اش داده اسـت. از دیـد حـداد عـادل کتـاب 

اسـت. مفیدي 

پيشنهاد نفتی ايران 
به تركمنستان

یـک مقـام مسـئول در وزارت 
نفـت با تشـریح جزئیات پیشـنهاد 
جدیـد 30 میلیـارد دالری نفتـی 
ایـران بـه ترکمنسـتان از مذاکـره 
بـا ترکمن هـا بـه منظـور سـاخت 
نیـروگاه، پتروشـیمی و پاالیشـگاه 
در  مهـر،  گـزارش  بـه  داد.  خبـر 
طـول چنـد مـاه گذشـته تاکنـون 

روابـط دیپلماتیـک مقامات سیاسـی و اقتصادی ایران و ترکمنسـتان افزایش یافته 
بـه طوری کـه پـس از سـفر رئیس جمهـوری ایران به عشـق آباد، بای مـراد خوجه 
محمـد اف معـاون رئیـس کابینه وزرای ترکمنسـتان هم بـه تهران آمده اسـت. در 
شـرایط فعلـی ایـران و ترکمنسـتان یـک قـرارداد بـزرگ گازی را در دسـت اجـرا 
دارنـد بـه طوری کـه پـس از توافـق دو جانبـه امـکان واردات روزانـه تا سـقف 40 
میلیـون متـر مکعـب گاز طبیعـی از این کشـور همسـایه وجـود دارد و همزمان با 
ایـن مبادلـه بـزرگ گازی، تهران و عشـق آباد بـر روی تهاتر گاز در برابـر انواع کاال 
و خدمـات فنـی و مهندسـی هـم بـه توافق نهایی دسـت یافتـه اند.  در این بسـته 
پیشـنهادی 7 بنـدی، شـرایط احـداث نیروگاه هـای بـرق، واحدهای پتروشـیمی و 
پاالیشـگاه های نفـت و گاز در ترکمنسـتان توسـط شـرکت های ایرانـی و صادرات 
انـواع کاال، تجهیـزات، خدمـات فنـی و مهندسـی بـا اولویـت صنایع نفـت و انرژی 

ارائه شـده اسـت.

بازداشت كسانی كه 
قصد امنيتی كردن 
تجمع معلمان را 
داشتند

نایـب  درخواسـت  پـی  در 
کشـور  وزیـر  از  مجلـس  رئیـس 
بـرای بررسـی تجمـع معلمـان در 
مقابـل مجلـس و نـوع مواجهـه با 
آن، سـخنگوی وزارت کشـور ایـن 

موضـوع را از طریـق معاونـت امنیـت پیگیری کـرد. به گـزارش خبرآنالین جمعی 
از فرهنگیـان دیـروز در اعتـراض به بازداشـت یکـی از مقامات سـندیکای معلمان 
در مقابـل مجلـس تجمـع کردنـد که نهایتا بـا ورود نیـروي انتظامي متفرق شـده 
و پایـان یافـت. در پـي ایـن رخـداد حجـت االسـالم ابوترابـي فـرد نایـب رئیـس 
مجلـس از تریبـون علني در پایان جلسـه دیروز از وزیر کشـور خواسـت تا موضوع 
آمـوزگاران تجمـع کننـده را بررسـی کنـد. حسـینعلي امیـري سـخنگوي وزارت 
گفـت: تجمـع امـروز معلمـان صنفي بـوده، نه سیاسـي و نیـروي انتظامـي آنها را 
متفـرق کـرده اسـت. وي در واکنـش به انتشـار اخبـاري دال بر دسـتگیري برخي 
معلمـان تجمـع کننـده، گفت: نیـروي انتظامـي تعـدادي از افراد را دسـتگیر کرد 
امـا آنهـا چند سـاعتي مهمـان نیروي انتظامي بـوده اند و بـا ناهار از آنهـا پذیرایي 
شـده و آزاد شـده انـد. البتـه سـه چهـار نفـر کـه مـي خواسـتند سـمت و سـوي 

امنیتـي بـه ایـن تجمـع صنفـي بدهنـد را بـراي بررسـي بیشـتر نگه داشـتند.

خبر خبرخبر خبر
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اجرای طرح توسعه 
و نوسازی ناوگان 
مسافربری در كرمان

نقـل  و  حمـل   مدیـرکل 
از  کرمـان  اسـتان  پایانه هـای 
اجـرای طرح توسـعه و نوسـازی 
و  اتوبـوس  کامیـون،  انـواع 
و  بیابانـی  مینی بوس هـای 
سـواری های کرایـه بین شـهری 
بـه  داد.  خبـر  اسـتان  ایـن  در 

گزارش مهر مسـعود جمیلی در خصوص دور دوم سـفرهای تابسـتانی اظهار 
داشـت: حجـم سـفرها در دو مقطـع نـوروز و ایـام تابسـتان افزایـش پیـدا 
کـرده و بالطبـع بایـد آمادگـی الزم برای سـرویس دهـی به مـردم در ناوگان 
مسـافربری ایجـاد شـود. وی ادامـه داد: با توجـه به اینکه در چند سـال اخیر 
مـاه رمضـان در تابسـتان قرار داشـته، سـفرهای تابسـتانی به دو مـاه کاهش 
یافتـه و در ایـن مـدت حجـم سـفرها زیاد شـده اسـت. این مسـئول تصریح 
کـرد: بخـش عمـده ای از سـفرها توسـط سـازمان حمـل و نقـل پایانـه هـا 
انجـام مـی شـود و ایـن سـازمان همانند سـال های گذشـته برنامـه هایی را 
در ایـن راسـتا در نظـر گرفته اسـت.وی در ادامه به تشـریح وضعیـت ناوگان 
حمـل و نقـل پایانـه هـای اسـتان کرمـان پرداخـت و افـزود: در حـال حاضر 
530 دسـتگاه اتوبـوس،750 دسـتگاه مینـی بوس و بیش از سـه هزار و 300 

سـواری کرایـه در خطـوط مختلـف کرمـان در خدمـت مـردم هسـتند.

ساماندهی ترافيک 
شهری كرمان

مدیرعامـل سـازمان حمـل و 
نقل و ترافیک شـهرداری کرمان 
گفـت: از ابتدای امسـال، مبنای 
فقـط  سـازمان  فعالیت هـای 
خط کشـی  و  عالئـم  نصـب  در 
معابـر خالصـه نشـده و اسـاس 
کار بیشـتر بر کارهای مطالعاتی 
بـرای سـاماندهی ترافیک شـهر 

قـرار گرفتـه اسـت. علی زنگی آبـادی هدف از اجـرای این طرح را سـاماندهی 
حمـل و نقـل عمومی عنوان کـرد و افزود: همچنین برای سـاماندهی ترافیک 
مسـیر اصلـی »شـرقی - غربـی«، از جملـه کارهـا نصـب چـراغ فرماندهی در 
میـدان »آزادی« بـود که پـس از دو مـاه کار مطالعاتی، چراغ هـای فرماندهی 
نصـب شـد و اکنون خوشـبختانه ترافیک میـدان »آزادی« تا حـد قابل قبولی 
سـاماندهی شـده اسـت مدیرعامل سـازمان حمل و نقل و ترافیک شـهرداری 
کرمـان بـا اشـاره به قوانیـن راهنمایـی و رانندگـی مبنی بـر ممنوعیت پارک 
خـودرو در فاصلـه 15 متـر دو طرف هـر کوچه و 60 متر تا هـر تقاطع، گفت: 
پارکینـگ اول خیابـان »24 آذر«، پارکینـگ دور میـدان »آزادی« و پارکینگ 
کوچه  شـماره  14 »شـهید بهشتی«، »بعثت«، »ره گشـا« و »اباصالح المهدی« 
آمـاده  خدمت رسـانی بـه شـهروندان هسـتند و ایـن منطقـه از نظـر تعـداد 

پارکینـگ هیچ مشـکلی نـدارد.

فروشگاه رفاه در 
بافت و جيرفت 
افتتاح می شود

شرکت فروشـگاههای زنجیره 
مسـیر  در  اسـتان  رفـاه  ای 
توسـعه زنجیـره شـعب خـود در 
شهرسـتان های بافـت و جیرفت 
اقـدام بـه ایجـاد فروشـگاه کرده 
مدیـر  شـاکری  آقـای   . اسـت 

فروشـگاههای رفاه اسـتان کرمـان در گفتگو بـا خبرنگار »پیام ما« بـا بیان این 
خبـر گفـت: بعـد از افتتاح فروشـگاه بـزرگ رفـاه در مرکـز اسـتان در ماههای 
گذشـته شـرکت تصمیـم گرفـت در راسـتای تسـهیل در خریـد آسـان و ارزان 
سـایر هـم اسـتانی ها نسـل جدیـد فروشـگاههای خود را در سـایر شهرسـتان 
هـا نیـز ایجاد نمایـد. به همین منظـور در شهرسـتان بافت اقدام به بازگشـایی 
فروشـگاه رفـاه کـرده ایـم . وی ادامـه داد: در جنـوب اسـتان و در شهرسـتان 
جیرفـت دومیـن شـعبه را در ابعـادی بـزرگ تـر بـا ویژگـی هـای فروشـگاه 
بـزرگ رفـاه در مرکـز اسـتان تجهیز شـده اسـت که بـه زودی به بهـره برداری 
مـی رسـد. شـاکری افـزود: رفـاه در نسـل جدیـد فروشـگاههای خود بـا توجه 
بیـش از پیـش نسـبت بـه سـالمت مـردم تـالش می کنـد تـا کاالهـای دارای 
اسـتاندارد غذایـی را بـا ارزانتریـن قیمـت در اختیار مشـتریان خود قـرار دهد. 
وی خاطرنشـان کـرد: افزایـش کیفیت، دسترسـی، سـهولت و سـالمت در کنار 

قیمـت پاییـن نقطـه اوج موفقیـت رفـاه اسـت.

توليد نان سالم
برای سالمت جامعه

مدیـرکل  مشـترک  نشسـت 
شـرکت غله و خدمـات بازرگانی 
مدیـران  بـا  کرمـان  اسـتان 
کارخانجـات آرد اسـتان برگـزار 
نـژاد  نشسـت  ایـن  در  شـد. 
بیگلـری مدیرکل غلـه گفت: در 
اسـتان کرمـان یکـی از مسـائل 
اصلـی کـه با سـالمت مـردم در 

ارتبـاط اسـت میـزان سـبوس گیری آرد اسـت کـه بـا توجـه به اینکـه میزان 
سـبوس گیری مجاز در اسـتان کرمان 13/5درصد اسـت بایسـتی کارخانجات 
بـه ایـن مسـئله توجـه داشـته وکامـال آن را رعایـت کننـد تـا در راسـتای 
اجـرای طـرح تولید نان سـالم در اسـتان به هـدف اصلی که سـالمت تمامی 
قشـر جامعـه اسـت دسـت یابیم . وی افـزود:  کارگروهـی از همکاران نسـبت 
بـه بازدیـد از آردفروشـی ها، نانوایی هـای آزاد پـز و فانتـزی اقـدام نمودنـد 
کـه مشـخص شـد مقـدار زیـادی آرد از اسـتان هرمـزگان باقیمـت کمتـر از 
نـرخ مصـوب در ایـن مراکـز توزیع و یـا پخت می شـود و همچنیـن مکاتبات 
و  انجام شـده  بررسـی موضـوع  نظارتـی در خصـوص  بـا سـازمان های  الزم 
طـی صحبت هایـی کـه بـا جنـاب آقـای اسـتاندار و فرمانـدار محتـرم کرمان 
انجام شـده قـول مسـاعدی در زمینـه جلوگیـری از ورود آرد داده انـد کـه در 

حـال پیگیـری می باشـد.

شهرداریحمل و نقل پايانه غلهرفاه

خبر

فرمانده مرزبانی ناجا در کرمان از فعالیت های گروه تروریستی  جیش العدل خبر داد

تروریست های 
ناکام

 رضا عبادی زاده

خبری که تأیید شد
چنـدی پیـش بـود کـه در فضای مجـازی و شـبکه های 
ویـژه  برنامه هـای  بـر  مبنـی  موبایلـی خبـری  اجتماعـی 
گروهک تروریسـتی جیش العدل برای کرمان نشـر می شد. 
در ایـن پیـام از قول یکـی از فرماندهان نظامـی ایران آمده 
بـود: گروهـک تروریسـتی جیش العـدل 14 انفجـار را طی 
یـک مـاه در سـطح کشـور به ویـژه اسـتان های کرمـان و 
سیسـتان و بلوچسـتان برنامه ریـزی کـرده بـود. ایـن خبر 
اگرچـه ناقـص بـود امـا صحـت داشـت کـه در شـبکه های 
موبایلـی قسـمت دومش نیامده بـود. خبر فوق قسـمتی از 
گفته هـای سـردار حبیبی به باشـگاه خبرنگاران بـود و وی 
در ادامـه جملـه فـوق گفتـه بـود:  بـا کار اطالعاتـی دقیق، 
سـه عضـو ایـن گروهک تروریسـتی بـا وجـود آموزش های 
مختلـف سـرویس های جاسوسـی بیگانه دسـتگیر شـدند. 
حـاال پـس از گذشـت یـک هفتـه از ایـن صحبـت سـردار 
حبیبـی، فرمانـده مرزبانی ناجـا هم این خبـر را تأیید کرد. 
سـردار سـرتیپ قاسـم رضایی دیـروز به منظور شـرکت در 
آییـن گرامیداشـت شـهید توحیـدی بـه کرمان آمـده بود. 
شـهید توحیـدی متولـد 1358 اسـت کـه در سـال 80 به 
اسـتخدام نیـروی انتظامـی درآمد و در یگان هـای عملیاتی 
مرصـاد و مرزبانـی خدمـت کـرد و حـدود 2 هفتـه پیـش 
در درگیـری بـا گروهـک جیـش العدل در شـرق ایـران به 

درجـه رفیع شـهادت نائل شـد.
سه نفر دستگیر شدند

در ایـن درگیری هـا کـه در اواخـر مـاه رمضـان رخ داده 
بود سـه نفر از اعضای گروهک تروریسـتی توسـط نظامیان 
ایـران دسـتگیر شـدند. بـه گـزارش خبـر آنالیـن و ایرنـا 
فرمانـده مرزبانـی ناجـا دراین بـاره گفت: نیروهـای مرزبانی 
کشـور در شـب 24 مـاه رمضـان افطـار کردنـد درحالی که 
خبـر داشـتند گروهکـی قصـد ورود دارد اما نمی دانسـتند 
از کجـا وارد خواهنـد شـد، یـک مؤمـن روزه داری که افطار 
کـرده و پـای دیده بانـی بـود ورود آن هـا را رصـد کـرده و 
آن هـا را دیـده بـود کـه چـه زمانـی از مـرز پاکسـتان وارد 

موضـوع  اعـالم  از  پـس  افـزود:  رضایـی  سـردار  شـدند. 
بـه فرماندهـان مرزبانـی، آرایـش نظامـی گرفتـه شـد و 
تاکتیک هـا برنامه ریـزی شـد و پس از دو سـاعت درگیری، 
سـه نفـر از اعضای این گروهک دسـتگیر شـدند که دو نفر 
از ایـن افراد مجروح بودند و نفر دیگر سـالم دسـتگیر شـد.

هدف جیش العدل ناامنی گسترده در جنوب 
شرق کشور بوده است

آن طـور کـه سـردار رضایـی گفتـه جیـش العـدل قصد 
داشـته در جنـوب شـرق ایـران ناامنی هـای گسـترده ای را 
ایجـاد کنـد و ایـران ایـن موضـوع را از طریـق بازجویی هـا 
فهمیـده اسـت. سـردار رضایـی گفـت: در بازجویـی از این 
افـراد کـه آموزش دیـده بودنـد و قصـد عملیـات انتحـاری 
داشـتند، مشـخص شـد کـه هـدف دیکتـه شـده از سـوی 

اسـتکبار بـه آن هـا ناامـن کـردن منطقـه جنـوب شـرق 
کشـور بـوده اسـت. وی یـادآور شـد: شـهید توحیـدی که 
در ایـن عملیـات بـه شـهادت رسـید در30 متـری مواضع 
اعضـای این گروهـک بود. وی افزود: : 140 چاشـنی نوری، 
صوتـی، زمانـی و تله هـای مختلفی کـه تله در تله می شـد 
از اعضـای ایـن گروهـک بـه دسـت آمـد. وی خاطرنشـان 
کـرد: اگـر خداونـد عنایـت نمی کـرد و بـا تـالش هم رزمان 
شـهید توحیـدی و فرزنـدان ایـران اسـالمی ایـن کار اتفاق 
نمی افتـاد، امروز اینجا نمی توانسـتیم بنشـینیم زیـرا آن ها 

منطقـه را ویـران می کردنـد.
برنامه های گروهک جیش العدل برای

 کرمان و بم
ناجـا  مرزبانـی  فرمانـده  سـخنان  قسـمت  مهم تریـن 

به جایـی برمی گـردد کـه از برنامه های گروهک تروریسـتی 
جیـش العـدل بـرای کرمـان و بـم پـرده برداشـت. سـردار 
رضایـی گفت: اعضـای این گروهک تمام فنـون را فراگرفته 
بودنـد و می توانسـتند حداقـل 100 انفجار بـزرگ را ایجاد 
کـرده و تخریـب سـنگینی را بـه وجـود آورنـد. وی تأکیـد 
کـرد: خون پاک شـهید توحیـدی و تالش سـایر هم رزمان 
وی، امـروز آرامـش را مسـتقر کرده اسـت. هـدف گروهک 
تروریسـتی جیش الظلم تنها سیسـتان و بلوچسـتان نبوده 

و در بـم و کرمـان نیـز برنامه هایی داشـتند.
ایجاد ناامنی برای تأثیر بر مذاکرات هسته ای

از قـرار معلـوم گروهـک تروریسـتی جیش العـدل قصد 
بـر مذاکـرات  ایـران  ناامنـی در شـرق  ایجـاد  بـا  داشـته 
هسـته ای هـم تأثیـر بگـذارد. سـردار رضایـی دراین بـاره 

گفـت: از یکـی از آن ها سـؤال کـردم که رابطه ایـن اقدام با 
مذاکره ای که ایجادشـده اسـت، چیسـت کـه وی گفت اگر 
ایـن اتفـاق می افتـاد در میـز مذاکـرات تأثیـر می گذاشـت.

پاکستان بر منطقه خود اشراف داشته باشد
اظهـار  ایـران  اسـالمی  جمهـوری  مرزبانـی  فرمانـده 
کـرد: طبـق پروتکل هـا و نشسـت هایی کـه داشـته ایم، بـه 
کشـورهای همسـایه گوشـزد کرده ایـم کـه بـا گروه هـای 
تروریسـتی مقابلـه کننـد و از دولـت و مـردم پاکسـتان 
و  داشـته  اشـراف  خـود  منطقـه  بـر  کـه  می خواهیـم 
گروه هایـی کـه در کشـور آن هـا آموزش دیـده و تجهیـز 
مدیریـت  می آینـد  مـا  مرزهـای  سـمت  بـه  و  می شـوند 
کننـد. وی تأکید کرد: این پذیرفتنی نیسـت که دو کشـور 
همسـایه بـا روابط خوب تاریخـی، اما این مسـائل مدیریت 

نمی گوییـم  نگیـرد.  صـورت  مؤثـری  رسـیدگی  و  نشـود 
دولـت پاکسـتان بـا ایـن تروریسـت ها همـکاری می کنـد 
امـا ضایعاتـی را در منطقـه ایجـاد می کننـد کـه از مردم و 
به ویـژه مـردم خـوب منطقه بلوچسـتان می خواهیـم که از 
دولـت مطالبـه کنند تا برای مقابلـه با این افـراد اقدام کند 
و صرفـاً بـه ابراز تأسـف بعـد از اتفاقات اکتفا نکنند. سـردار 
رضایـی تصریـح کـرد: نبایـد تنها با ابراز تأسـف عبـور کرد 
و بایـد اقـدام کننـد و مـا گـرای آن هـا را می دهیـم و قبـاًل 
داده ایـم. ایـن اتفاقات بـه ضرر هر دو دولت و منطقه اسـت 
و تنهـا کسـی کـه از این نوع ناامنی سـود می برد، اسـتکبار 
اسـت و امیدواریـم باکارهـای دیپلماتیـک دولتمـردان این 
بحث هـا بـه نتیجـه برسـد. وی دربـاره ورود اتبـاع افغانـی 
بـه ایـران و احتمـال همـکاری با داعـش بیان کـرد: دولت 
افغانسـتان دولـت مسـلمانی اسـت کـه بیـش از 35 سـال 
جنـگ و ناامنـی توسـط اسـتکبار بـه آن هـا تحمیل شـد و 
مـردم رنج کشـیده ای دارد کـه ایران میهمان دوسـت اسـت 
و کسـانی کـه به ایـران می آینـد به عنوان میهمـان و برخی 
خـود را شـهروند ایران می داننـد و نگاه جمهوری اسـالمی 
بـه مـردم افغانسـتان مثبـت اسـت و فکـر نمی کنـم نـگاه 
کسـی طـردی باشـد. رضایـی گفت: ممکـن اسـت افرادی 
بیـن این ها وارد شـوند که مشـکل داشـته باشـند که رصد 
می کنیـم و در زمـان ورود، آن هـا را دسـتگیر می کنیـم و 
جمعـی کـه در ایـران هسـتند کارگـر و همراهـان مـردم 

ایـران، بی ضـرر و بی خطـر هسـتند.
گفتنـی سـت گروهـک تروریسـتی جیـش العـدل یک 
بـا  کـه  می باشـد  تنـدرو  تروریسـتی  شـبه نظامی  گـروه 
جمهـوری اسـالمی ایـران بـه مبارزه مسـلحانه می پـردازد. 
ایـن گـروه بعـد از نابـودی گروهک تروریسـتی  جنـدا...، با 
سـازمان دهی تشـکیالتی تر برخـی از اعضـای آن، شـروع 
بـه فعالیـت و اعـالم موجـودی کرد. ایـن گروه تروریسـتی 
تاکنـون مسـئولیت چنـد قتـل و تـرور در نواحـی شـرقی 
اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان را برعهده گرفتـه اسـت و 

چنـدی پیـش بـا داعـش اعـالم بیعـت کرد

نخبگان و فرهيختگان شهربابک 
تجليل شدند

فرهیختـگان شهرسـتان  و  نخبـگان  از  تجلیـل  همایـش 
شـهربابک بـا عنـوان ترویـج فرهنگ مانـدگار با حضـور جمع 
سـالن  در  مسـووالن  و  نخبـگان   ، فرهیختـگان  از  کثیـری 
اجتماعـات کانـون امـام خمینـی )ره( ایـن شهرسـتان برگزار 
شـد. بـه گـزارش اداره فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی شهرسـتان 
شـهر بابـک، ایـن همایـش روز سـه شـنبه بـر اسـاس مصوبه 
شـورای فرهنـگ عمومـی شهرسـتان بـرای اولین سـال اجرا 
شـد. در ایـن مراسـم نخبگانی بـه نمایندگـی از جامعه علمی 
، هنـری ، پزشـکی و سـایر اقشـار بـه سـخنرانی پرداختنـد. 
در ایـن همایـش سـخنرانان بر اعتـالی شهرسـتان در تمامی 
زمینـه هـا از جملـه حفظ وحـدت، احتـرام و تکریـم نخبگان 
، افزایـش آسـتانه تحمـل و پرهیـز از تنـگ نظـری وآمـوزش 
خانـواده هـا تاکیـد کردنـد. در پایـان اولیـن همایـش تکریم 
نخبـگان و فرهیختـگان شـهربابک بـا اهـدای لـوح تقدیـر و 

تندیـس همایـش از شـرکت کننـدگان تجلیـل شـد.

راه اندازی موزه علم در كرمان
رییـس دانشـگاه علـوم پزشـکی کرمـان گفـت: یکـی از 
راه های موثر در توسـعه علم کشـور و همچنیـن یک موفقیت 
بـزرگ بـرای اسـتان راه انـدازی مـوزه علـم در کرمـان خواهد 
بـود. بـه گزارش ایسـنا علی اکبر حقدوسـت در دیـدار اعضای 
هیات رییسـه دانشـگاه باهنر و علوم پزشـکی کرمان با معاون 
علمـی و فناوری ریاسـت جمهوری اظهار کرد: دانشـگاه علوم 
پزشـکی کرمـان در زمینـه HIV در یمـن، سـودان، عـراق و 
افغانسـتان پروژه هـای مختلفـی را انجـام و نتایـج خوبـی بـه 
دسـت آورده اسـت. وی به سـایر ایده های این دانشـگاه اشاره 
کـرد و افـزود: ایجـاد مرکـز پـرورش حیوانات آزمایشـگاهی و 
همچنیـن راه انـدازی موزه علـم در کرمان از دیگـر برنامه های 
این دانشـگاه می باشـند. حقدوسـت تصریـح کـرد: از آنجا که 
مـوزه علـم در ایـران وجـود نـدارد یکـی از راه هـای موثـر در 
توسـعه علـم کشـور و همچنیـن یـک موفقیـت بـزرگ برای 
اسـتان کرمـان راه انـدازی ایـن مجموعـه خواهـد بـود کـه 
امیدواریـم طـرح آن حمایـت شـود. رییـس دانشـگاه علـوم 
پزشـکی کرمان بیـان کـرد: در زمینه مرکز پـرورش حیوانات 
آزمایشـگاهی نیـز کرمـان پایلـوت می باشـد و بـرای نتیجـه 
بخـش بـودن طـرح آن نیـاز بـه تعامـل نزدیـک با مسـوولین 
و دانشـگاه ها وجـود دارد. حقدوسـت در پایـان خاطرنشـان 
کـرد: در زمینـه پیوند اعضا، کرمان از شـهرهای موفق کشـور 
محسـوب می شـود بطوریکـه تاکنـون 2000 پیونـد قرنیـه، 
900 کلیـه، 350 مغـز اسـتخوان و تعـداد قابـل توجهـی نیـز 
پیونـد کبـد و پانکـراس انجام داده اسـت و از سـه مرکز فعال 

پیونـد کبـد در کشـور به شـمار مـی رود.

هيچ بيماری جمعيت شتر جنوب 
كرمان را تهديد نمی كند

مدیـرکل دامپزشـکی جنـوب اسـتان کرمـان بـا اشـاره به 
نظـارت دقیـق بـر تـردد دام در سـطح اسـتان کرمـان، گفت: 
هیـچ بیمـاری جمعیت شـتر جنوب اسـتان کرمـان را تهدید 
نمـی کنـد. علـی احمـدی در گفتگو با مهـر با اشـاره به نقش 
دامپزشـکی در تامیـن سـالمت جامعـه اظهار داشـت: یکی از 
مهـم تریـن وظایـف دامپزشـکی مهار بیمـاری هـای دامی به 
ویـژه بیمـاری های مشـترک بیـن دام و انسـان اسـت. وی با 
اشـاره بـه اینکه هیـچ بیماری حـادی که جمعیت شـتر را در 
جنـوب اسـتان تهدیـد کنـد وجـود نـدارد، افـزود: بـا محدود 
کـردن تـردد دام بومـی در کرمـان و منطقـه جنـوب اسـتان 
بحـث مهـار بیمـاری به خوبـی انجام شـده و مشـکلی در این 

زمینـه وجود نـدارد.

فعاليت 300 هزار ناظر انتخاباتی در 
سراسر كشور

رئیـس دفتـر نظـارت بـر انتخابـات اسـتان کرمـان گفـت: 
بیـش از 300 هـزار ناظـر انتخاباتـی بـه صـورت کارشـناس 
دائمـی بـدون کم تریـن چشم داشـتی در سراسـر کشـور در 
حـال فعالیـت هسـتند. بـه گـزارش فـارس محمـد علمی در 
همایـش بصیرتـی اعضـای دفتـر نظـارت و بازرسـی انتخابات 
کوهبنـان اظهـار داشـت: نـگاه گـذرا بـه دوران اسـتقرار نظام 
مقـدس جمهـوری اسـالمی گویـای ایـن حقیقـت اسـت که 
افراد بسـیاری با بصیرت مسـیر انقالب را ادامـه دادند و ضمن 
همراهـی بـا والیت و رهبری و ماندن در کنـار مردم امروز هم 
از عـزت و افتخـار برخوردارنـد، امـا کسـانی کـه از این مسـیر 
فاصلـه گرفتنـد هـم به خود و هم بـه نظام ضربـه وارد کردند. 
وی ادامـه داد: اگـر می خواهیـم در صـراط مسـتقیم الهـی و 
در مسـیر انقـالب اسـالمی پایدار باشـیم، نباید از خودسـازی 
غافـل شـویم و عالوه بـر حیات مـادی باید به حیـات معنوی 
خـود نیـز توجه داشـته باشـیم، زیرا حیـات معنـوی، حیات 

طیبـه اسـت و حیـات فیزیکـی را تمـام موجـودات دارند.

اسـتاندار کرمـان از روزی که بر سـرکار آمده 
مسـائل اقتصـادی را به عنـوان اولویـت اول قرار 
داده اسـت و در همیـن راسـتا هم طـرح مثلث 
توسـعه اقتصـادی کرمـان را ایجـاد کـرد امـا 
انـگار رزم حسـینی هنـوز نسـبت بـه اقتصـاد 
کرمـان دغدغه هـای زیـادی دارد. چراکه او حاال 
وعده تشـکیل لشـکر ثارا... اقتصـادی در کرمان 
را داده اسـت. اتفاقـی کـه اگـر بیفتـد بـه تعبیر 
اسـتاندار کرمان تغییـر بزرگی در معـاش مردم 
ایجـاد می شـود. معاشـی کـه بـه دلیل شـرایط 
نه چندان مسـاعد اقتصادی کشـور در سال های 
پـس از تحریم هـای ظالمانـه کشـورهای غربی، 
روزبـه روز بدتر شـد و حـاال با ایجـاد توافق وین 
و امضـای قطعنامـه 2231 در شـورای امنیـت 
مـردم انتظـار دارند اقتصـاد ایران بهتر شـود. به 
گزارش ایسـنا علیرضا رزم حسـینی در نشست 
بـا کمیته اقتصـادی مشـاورین جوان اسـتاندار 
بابیـان اینکه باید در دولت تدبیر و امید توسـعه 

شـتابان منطقـه ای ایجـاد کـرد افـزود: اسـتان 
کرمـان در همـه زمینه هـا دارای ظرفیت هایـی 

اسـت کـه تـوان اداره خـودش را دارد. 
به دنبال اثبات خودمانیم نه محکوم کردن 

دیگران
 وی بـا تأکیـد بـر اینکـه بـه دنبـال اثبـات 
خودمـان و محکـوم کـردن دیگـران نیسـتیم 
خاطرنشـان کـرد: فقـط بـه دنبال احقـاق حق 
اسـتان  خـود  داشـته های  از  کرمـان  اسـتان 
هسـتیم و همچنیـن به دنبـال نهادینـه کردن 
در خصـوص  رهبـری  معظـم  مقـام  منویـات 
اقتصاد مقاومتی در اسـتان کرمان هسـتیم. وی 
بـا اشـاره بـه نشسـت های متعـدد با مسـئوالن 
کشـوری بـرای افزایـش اختیـارات اسـتانداران 
و  اختیـارت سیاسـی می خواهیـم  نـه  گفـت: 
نـه اختیـارات عرفـی، فقـط بـه دنبـال توسـعه 
اقتصـادی و درون زا هسـتیم و بـه دنبـال خلـق 
سـرمایه و کمـک بـه اقتصـاد اسـتان هسـتیم.

 اختیارات را به دستگاه های متولی 
استان بدهید

 اسـتاندار کرمـان اظهـار کـرد: نمی خواهیم 
اختیاراتی که متقاضی آن هستیم را به استاندار 
بدهنـد بلکه اختیارات را به دسـتگاه های متولی 
در اسـتان بدهنـد تـا در انجـام امـور سـرعت 
بیشـتری صورت گیـرد. وی گفـت: می خواهیم 
لشـکر ثارا... اقتصـادی در اسـتان ایجاد کنیم تا 
در معاش مردم تحول ایجاد شـود. رزم حسینی 
از تیـم اقتصادی مشـاوران جوان خود خواسـت 
اقتصـاد مقاومتـی را در سـاختار اداری اسـتان 
طرح ریـزی و شبیه سـازی کننـد تـا مبتنـی بر 
قوانیـن جـاری بـدون وقـت گـذاری در قوانین 
مزاحـم و الفـاظ تحولـی را در حـوزه مدیریـت 
اقتصادی اسـتان مشـاهده کنیم و معاش مردم 

بـا معـاد آن ها گـره بخورد.
 امروز، دوران طالیی استان کرمان

اقتصـادی  مجموعـه  از  همچنیـن  وی   

مشـاورین جـوان خواسـت مدلـی ارائه شـود تا 
تمامـی مسـئولیت های علمـی و پژوهشـی بـه 
اسـتان ها واگـذار، از ظرفیت هـای بومی منطقه 
بهره بـرداری و اختیارات توزیع شـود.  اسـتاندار 
کرمـان تصریـح کـرد: اقتصـاد مقاومتـی بدون 
پـول دولتـی محقـق می شـود و به دنبـال خلق 
مزیـت هسـتیم. وی خطـاب بـه جوانـان گفت: 

بایـد بـه نحوی در اسـتان ها مدیریـت کنید که 
برند کرمانی افتخاری برای کرمانیان باشـد. رزم 
حسـینی با اشـاره به اینکه امـروز دوران طالیی 
این اسـتان سـپری می شـود افزود: باید شـبکه 
پنـج هـزار جـوان توانمنـد و مدیر در اسـتان را 
راه انـدازی کنیـم و دولـت بعدی باید به دسـت 

شـما جوانـان مدیریت شـود.

استاندار كرمان خبر داد؛

تشكيل لشكر ثارا... اقتصادی در كرمان 
استانداری

فرمانده مرزبانی ناجا در آیین گرامیداشت شهید منصور توحیدی که با حضور نماینده ولی فقیه 
در استان و امام جمعه کرمان، فرمانده انتظامی استان کرمان و جمعی دیگر از مسئوالن در 

کرمان برگزار شد از برنامه های گروهک تروریستی جیش العدل برای کرمان خبر داد.

اعضای این گروهک تمام فنون را فراگرفته بودند و می توانستند 
حداقل 100 انفجار بزرگ را ایجاد کرده و تخریب سنگینی را به 

وجود آورند. هدف گروهک تروریستی جیش الظلم تنها سیستان و 
بلوچستان نبوده و در بم و کرمان نیز برنامه هایی داشتند.
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از آنجایی که نخست در این مجموعه از دکتر مظفر بقایی کرمانی و مهندس سید احمد رضوی در جریانات مختلف کرمان همچون: درگیری های جناح های سیاسی، کودتای 28 امرداد، انتخابات دوره هیجدهم مجلس، 
کمیته مجازات و ... به تفصیل سخن به میان آمده است، از طرف دیگر، با توجه به اذعان تمامی نویسندگان و پژوهشگران عرصه تاریخ و سیاست، این دو نفر )به ویژه دکتر بقایی( از مطرح ترین چهره های سیاسی 

ایران در چند دهه ی اخیر به شمار می آیند، و در نهایت با توجه به این که هر دوی آن ها کرمانی بودند و سال ها در عرصه های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی این استان، نقش تعیین کننده ای داشته اند، دیدگاه تعدادی 
از نویسندگان و پژوهشگران را در مورد این دو شخصیت به اختصار می آوریم.

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

نطق آتشین دکتر بقایی نماینده شجاع کرمان علیه الیحه جنجالی دولت مصدق
 بخش بيست دوم

ـ آیت اهلل کاشانی: دکتر بقایی نظیر 
ندارد، دارای تقوای سیاسی است

)قسمت اول(
 دکتر سـید محمود کاشانی در مصاحبه ای 
مفصل بـا مجله ی »مهرنامـه« در مورد دکتر 

مظفر بقایـی و فعالیت های وی آورده: 
»... در سـال 1327 فعالیت هـای آیـت اهلل 
کاشـانی اوج گرفت و چند تـن از نمایندگان 
دوره پانزدهـم مجلس ارتباط سیاسـی با وی 
پیدا کردند که دکتر بقایی، سـید ابوالحسـن 
حائـری زاده، حسـین مکـی، عبدالقدیـرآزاد 
و غالمحسـین رحیمیـان از جملـه ی آنـان 

بودند.
 انتخابـات دوره شـانزدهم بـرای دسـتگاه 
دولتـی و وابسـتگان به انگلسـتان بـا اهمیت 
بـود زیـرا سرنوشـت قـرار داد الحاقـی نفـت 
کـه در مجلـس پانزدهـم بـه نتیجه نرسـیده 
بـود بایـد در مجلـس دوره شـانزدهم تعیین 
می شـد. هنگامـی کـه روز 15 بهمـن 1327 
شـاه در دانشـگاه تهران  ترور شـد، رزم آرا در 
مقـام بهـره بـرداری از آن، با اعـالم حکومت 
نظامـی، آیـت اهلل کاشـانی را دسـتگیر و بـه 
خـرم آباد تبعید و از آنجا وی را به کرمانشـاه 
و سـپس بـه بیـروت تبعیـد کردنـد. انگیـزه 
اصلـی ایـن بازداشـت خودسـرانه و تبعید به 
خـارج از کشـور،   دور نگـه داشـتن آیـت اهلل 
کاشـانی از رونـد برگـزاری انتخابـات مجلس 
شـانزدهم بود. ولی این چند نماینده سـکوت 
را شکسـتند و در مقابـل دولت سـاعد و رزم 
آرا کـه کارگـردان انتخابـات در پشـت پـرده 
بود ایسـتادگی کردند. نخسـت حسین مکی 
و دکتر بقایی و سـید ابوالحسـن حائری زاده، 
دولت محمد سـاعد را اسـتیضاح و نسبت به 
بازداشـت و تبعید آیت اهلل کاشـانی به لبنان 
بـه دولت اعتـراض کردند. این اسـتیضاح که 
در صورت جلسـات مجلـس پانزدهـم آمـده، 
سپس از سـوی انتشـارات امیرکبیر جداگانه 
انتشـار یافـت و از اسـناد مهـم و ارزشـمند 
مبـارزات سیاسـی ملت ایـران اسـت. به این 
ترتیـب پیونـد این نماینـدگان که بـه اقلیت 
مجلـس پانزدهـم شـهرت یافتند بـا آیت اهلل 
کاشـانی اسـتوار شـد کـه در مراحـل بعـدی 

کار سـاز بود.
در اسـفند مـاه سـال 1327 و آغـاز سـال 
1328، وابسـتگان سیاسـت انگلسـتان که از 
ورود نماینـدگان مـردم به مجلس شـانزدهم 
بیمنـاک بودنـد تصمیـم گرفتنـد در قانـون 
اساسـی مشـروطیت بازنگری کننـد و اختیار 
منحـل کـردن مجلـس را بـه شـاه بدهنـد. 
بـرای ایـن  بازنگـری بـه دنبال تشـکیل یک 
مجلـس مؤسسـان بودنـد. آیت اهلل کاشـانی 
در نامـه ای کـه از لبنـان به تهران فرسـتاد و 
در مجلـس خوانده شـد، یکـی از انگیزه های 
ایـن تبعیـد را تشـکیل مجلـس مؤسسـان 
فرمایشـی و تغییـر قانون اساسـی بر شـمرد 
ولـی  سـکوت کامـل بـر کشـور و مجلـس 

بود.  حاکـم 
نخسـتین کسـی کـه پرچـم مخالفـت بـا 
دسـت کاری در قانـون اساسـی را بـه دوش 
گرفـت دکتـر بقایـی بـود.  او در 5 فروردیـن 
شـاه  بـه  سرگشـاده ای  نامـه ی  در   1328
فرمایشـی مجلـس  انتخابـات  برگـزاری  بـه 
مؤسسـان و تغییـر قانـون اساسـی اعتـراض 
کرد. مطبوعات  از انتشـار ایـن نامه خودداری 
کردنـد و او نیـز متـن آن را در جلسـه علنی 
در  و  فروردیـن 1328 مجلـس خوانـد   23
گفتگوهـای مجلـس بـه چـاپ رسـید. مـن 
یـک پاراگـراف از ایـن نامه را برای شـما می 
خوانـم تـا با روحیـات دکتر بقایی و شـهامت 

او آشـنا شـوید:
و  بحرانـی  دقایـق  ایـن  در  »اینـک 
و  تشـریفاتی  انتخابـات  کـه  اضطراب انگیـز 
فرمایشـی مجلـس مؤّسسـان در ُشـُرف اجرا 
شـاه  و  ملـی  وظیفـه  لحـاظ  از  می باشـد، 
دوسـتی، خـود را ناگزیـر می بینـم قبـل از 
شـروع  بـرای  کـه  فروردیـن  تاریـخ ششـم 
انتخابـات در نظر گرفته شـده به وسـیله این 

عریـض ی سرگشـاده به آسـتان اعال حضرت 
همایونـی، خطـر عظیـم رژیـم آزادی کشـی 
و بـی عدالتـی را بـه ملـت ایـران و جهانیـان 
متمـدن و بـه کلیـه عناصـر شـریفی کـه در 
اطـراف و اکنـاف دنیـا عالقـه و ایمـان بـه 
خاطـر  دارنـد  دموکراسـی  و  آزادی  اصـول 
نشـان سـاخته و اعـالم نمایـم در یـک رژیم 
تحریـم و تعطیـل مطبوعـات که زبـان ملت 
و یکـی از ارکان مشـروطیت اسـت دریـغ و 
افسـوس اسـت کـه عدالـت و دادرسـی بـه 
دسـت دادگاه های نظامی فرمایشـی سـپرده 
شـود و بدین طریق متهمـان از موهبت حق 
دفـاع از خـود کـه اصـل و ریشـه حقیقـی 
دادگسـتری می باشـد محروم باشـند. دریغ و 
افسـوس اسـت که طرح ها و تصویـب نامه ها 
و لوایـح با شـتاب زدگی و بدون مآل اندیشـی 
و بـدون در نظر گرفتن رعایـت حقوق و رفاه 
ملـت تصویـب و به مرحله اجـرا درآید، دریغ 
و افسـوس اسـت کـه اعتبـارات دولـت بـه 
منظـور  خصوصی و منافع شـخصی و رشـوه 

دادن بـه عوامـل دیکتاتـوری ثبـت شـود«.
در  تـاری  و  تیـره  فضـای  کـه  آنجـا  از 
نماینـدگان  اکثریـت  و  بـود  حاکـم  کشـور 
و  دولـت  بـه  وابسـته  نیـز  پانزدهـم  دوره 
سیاسـت های بیگانـه بودنـد، ایـن اعتراضات 
مؤثر واقع نشـد. مجلس مؤسسـان فرمایشی 
تشـکیل گردید و با دسـت کاری در اصل 48 
قانـون اساسـی مشـروطیت، اختیـار منحـل 
کـردن مجلس شـورا یا سـنا یـا هـر دو را به 
شـاه دادنـد و چنانچـه خواهیـم دیـد مـورد 

بهـره بـرداری بیگانـگان قـرار گرفـت .
بـا پایـان یافتـن دوره مجلـس پانزدهـم 
شـد.  آغـاز  تهـران  در  انتخاباتـی  مبـارزات 
هـواداران آیـت اهلل کاشـانی در تشـکیالتی 
بـه نـام »مجمـع مسـلمانان مجاهـد« گـرد 
آمـده و دکتـر بقایـی سـازمان نظـارت بـر 
انتخابـات را تشـکیل داد کـه بیشـتر اعضای 
آن همـان هـوادران آیـت اهلل کاشـانی بودند. 
بـه رغـم ایـن کـه دکتـر بقایـی را بازداشـت 
کردنـد ولـی پیـرو فهرسـتی کـه آیـت اهلل 
کاشـانی در پشـتیبانی از نماینـدگان اقلیـت 
بـه تهـران فرسـتاد، این گروه کـه نام مصدق 
وتنـی چنـد از افـراد دیگـر بـه آنـان افـزوده 
شـده بـود در انتخابـات تهـران در فهرسـت 
12 نفـری انتخـاب شـوندگان بودنـد. ولـی 
انتخابـات  آراء،  در  دسـت کاری  دلیـل  بـه 
تهـران ابطـال شـد و در انتخابـات دوباره که 
در بهمـن 1328 برگـزار شـد، دکتـر بقایـی 
از تهـران   انتخـاب شـد و از کرمـان هـم در 
برگزیـده  نمایندگـی  بـه  انتخابـات  همیـن 
شـده بـود کـه یک پدیـده ی بـی سـابقه در 
مشـروطیت بـود. آیـت اهلل کاشـانی نیـز از 
تهـران بـه مجلـس راه یافـت و بـا به دسـت 
آوردن مصونیـت پارلمانـی به تبعیـد او پایان 
دادنـد و بـا اسـتقبال بـا شـکوهی بـه تهران 

بازگشـت.
قـرارداد  بـا  مخالفـت  در  نخسـت  گام   ...
الحاقـی در سـال 1328 از سـوی آیـت اهلل 
پانزدهـم  دوره  مجلـس  اقلیـت  و  کاشـانی 
برداشـته شـد. در سـال 1329 دو طـرز فکر 
در بـاره ی نفت وجود داشـت. یکی اسـتیفای 
حقـوق ایران از نفت جنوب و   افزایش سـهم 
ایـران در قـرارداد 1312 و تقسـیم منافـع بر 
پایـه 50 -50 بـود کـه رزم آرا و گروهـی از 
نماینـدگان مجلـس شـانزدهم به دنبـال آن 
بودنـد. ولـی پیشـگامان نهضـت ملـی ایران 
قـرارداد  بـه  بخشـیدن  پایـان  دنبـال  بـه 
امتیـازی سـال 1312 و ملـی کـردن نفـت 
بودنـد. در همیـن راسـتا در جلسـه 20 مهر 
1329 مجلـس، سـید ابوالحسـن حائری زاده 
خواسـتار ملی کردن نفت شـد و دکتر بقایی 
نیـز در یـک نطق طوالنی در 30 آذر و سـوم 
دی 1329 در مجلـس از ملـی کـردن نفـت 
دفـاع کـرد. در همـه میتینگ هایـی هـم که 
در میـدان بهارسـتان و مسـجد شـاه برگـزار 
می شـد، دکتـر بقایـی از سـخنرانان مدافـع 
ملـی کـردن نفت بـود. توجه داشـته باشـید 

کـه مصـدق در 15 آبـان 1329 طـرح ملـی 
کـردن نفـت را کـه پیشـگامان نهضـت ملی 
ایـران امضـاء کـرده بودنـد، امضـاء نکـرد. به 
هـر حال مبـارزات آیت اهلل کاشـانی و همین 
گـروه اقلیـت مجلـس پانزدهـم و شـانزدهم 
سـنگ بنـای ملـی کـردن نفـت را در ایـران 
اقلیـت  واقعیتـی اسـت کـه  ایـن  و  گـذارد 
مجلـس دوره 15 و 16 نقـش مؤثری در این 

زمینـه داشـته اند.
... در آن دوران اگـر چـه بار اصلی مبارزات 
بـه دوش آیـت اهلل کاشـانی و نیروهایـی بود 
کـه گرایـش مذهبـی داشـتند ، اما مبـارزات 
ماننـد دوره انقالب اسـالمی دنبال نمی شـد. 
نهضـت ملی ایـران، یک روند مسـالمت آمیز 
 و بـه دنبـال اجرای هدف های قانون اساسـی 
چهـار  در  هدف هـا  ایـن  بـود .   مشـروطیت 
بخـش خالصـه می شـدند.   مهم تریـن آن ها 
برگـزاری انتخابـات آزاد در کشـور بود. چون 
پیشـگامان نهضـت ملـی ایرا ن بـه ویژه آیت 
اهلل کاشـانی بـه این نتیجه رسـیده بودند که 
تـا زمانـی کـه یـک انتخابـات آزاد در ایـران 
انجـام نشـود و نماینـدگان حقیقـی مـردم 
بـه مجلـس راه پیـدا نکننـد هیـچ تحـول و 
پیشـرفتی در این کشـور امکان پذیر نیسـت 
و دسـت سیاسـت های بیگانـه از ایـران کوتاه 

نمی شـود. 
مـورد دوم  پایـان بخشـیدن بـه سـلطه ی 
انگلسـتان بـر منابـع نفتـی ایـران بـود کـه 
سـرانجام بـه صـورت اندیشـه ملـی کـردن 
نفـت در آمـد و در اسـفند مـاه سـال 1329 
بـه تصویـب مجلـس رسـید. ولـی دو مـورد 
یکـی  داشـت،  وجـود  نیـز  دیگـر  مهـم 
جلوگیـری از بازداشـت های خودسـرانه بـود. 
نظامـی  حکومـت  اعـالم  دولت هـا  چـون 
نظامـی  حکومـت  اعـالم  بـا  و  می کردنـد 
عمـاًل آزادی هـای مدنـی بـه حـال تعلیق در 
می آمـد و می توانسـتند بـه اسـتناد مـاده 5 
قانـون حکومـت نظامـی هر یـک از مخالفان 
و معترضـان را دسـتگیر کننـد.   هـدف مهم 
دیگـر، آزادی مطبوعـات بود. چـون با قانونی 
کـه  بعـد از 15 بهمـن 1327 تصویـب شـد، 
آزادی مطبوعـات بـه شـدت محـدود گردید 
بهـره  مطبوعـات  آزادی  نبـوِد  همیـن  از  و 
بـرداری می شـد. بنابرایـن این هـا  هدف هایی 
بودنـد کـه پیشـگامان نهضـت ملـی ایـران 
اصـول  می خواسـتند  و  می کردنـد   دنبـال 

قانون اساسـی مشـروطیت به اجرا در آیند و 
می دانیـد که پشـتیبان اصلی قانون اساسـی 
مشـروطیت هـم علمـا بودنـد. اگـر چنانچـه 
کشـور بـا یـک دگرگونـی مسـالمت آمیز بـه 
جلـو می رفـت، بسـیاری از مشـکالت جامعه 
حـل می شـد  و از ایـن جهـت هیـچ تضـادی 
بقایـی  دکتـر  ماننـد  کسـانی  افـکار  میـان 
کـه تحصیل کـرده فرانسـه بـود و یـا  سـید 
ابوالحسـن حائـری زاده کـه یـک نماینـده ی 
بـا سـابقه مجلـس و از قضـات دیـوان عالـی 
کاشـانی  وجـود  اهلل  آیـت  بـا  بـود،  کشـور 
نداشـت. بـه ایـن واقعیـت هـم باید بپـردازم 
که دکتر بقایی با اندیشـه های مارکسیسـتی 
و کمونیسـتی به شـدت مخالف بـود. اگر چه 
در آن هنـگام اوج قـدرت اتحاد شـوروی بود 
و بسـیاری از روشـنفکران جـذب حزب توده 
شـده بودنـد ولی دکتـر بقایی با حـزب توده 
کـه وابسـتگی بـه بیگانه داشـت مبـارزه می 
کـرد و همیـن امـر به گونـه طبیعـی او را به 
مذهبـی  عمیـق  گرایش هـای  کـه  کسـانی 
داشـتند کامـاًل نزدیک کـرده بـود. از همین 
رو روزنامـه »شـاهد« کـه ناشـر اندیشـه های 
دکتـر بقایـی و علـی ُزَهـری نماینـده تهران 
سـرلوحه ی  در  بـود،  هفدهـم  مجلـس  در 
خـود آیـه ی شـریفه ی » نَصر ِمـن اهلل و َفتح 

قریـب« را قـرار داده بـود.
 پیـش از آن کـه مصدق به نخسـت وزیری 
برسـد قانون ضـد آزادی مطبوعات لغو شـده 
بـود. قانـون حکومـت نظامـی هـم اصـالح 
شـد و هـرگاه دولـت اعالن حکومـت نظامی 
می کـرد ظـرف یـک هفتـه نیازمنـد تصویب 
مجلـس دانسـته شـد. ولـی دو هـدف دیگـر 
نهضـت ملی ایـران، نیمـه کاره مانـده بودند. 
یکـی  اجرای قانـون ملی کردن نفـت بود که 
بـا اجرای ایـن قانـون و صدور نفـت ایران به 
بازارهـای جهانـی ملـت ایـران از درآمدهای 
حاصلـه بـرای آسـایش و رفـاه عمـوم بهـره 
بـرداری کنـد.  دوم اصـالح قانـون انتخابـات 

مجلـس و انجمـن هـای شـهر بود. 
هنگامـی کـه مصـدق بـه نخسـت وزیری 
رسـید همیـن دو موضوع، بـه عنـوان برنامه 
کاری دولـت او در نظـر گرفته شـد و مجلس 
هـم بـر پایـه ایـن برنامـه بـه او رأی اعتمـاد 
داد. مصـدق همه گونه پشـتیبانی را داشـت. 
آیـت اهلل کاشـانی پشـتیبان او بـود و همـه 
نماینـدگان مجلـس از او حمایـت می کردند. 

البتـه در نیمـه دوم سـال 1330 اقلیتـی در 
مجلـس شـانزدهم بـا رهبـری جمـال امامی 
بـه وجـود آمـد کـه  بـه حـق، علیـه مصـدق 
مبـارزه کردنـد چـون دیدنـد مصـدق هیـچ 
کار مثبتـی نمی کنـد. نـه  در زمینـه   اجـرای 
قانـون ملی کـردن نفت و نـه اقدمات موثری 
در ایجـاد آرامـش و امنیـت در کشـور انجام 
می دهـد . ولـی به هر حـال آن اقلیـت، مورد 
حمایت آیت اهلل کاشـانی و دکتـر بقایی قرار 
نگرفت. این قضایا گذشـت تـا انتخابات دوره 
هفدهـم، پیـش آمـد و از این مرحلـه بود که 

مصـدق راه انحرافـی در پیـش گرفت.
]س: منظورتـان از راه انحرافی چیسـت؟[ 
برگـزاری  رونـد  در  کـه  ایـن  ج:  نخسـت 
مجلـس هفدهـم در اردیبهشـت مـاه سـال 
نامـه ای  تصویـب  وزیـران  هیئـت   ،1331
را امضـا و انتخابـات را بـه طـور نیمـه تمـام 
انتخابیـه  حـوزه ی   33 در  کـرد  و  متوقـف 
اجـازه برگـزاری انتخابـات و وارد شـدن 56 
تـن از نماینـدگان مردم را بـه مجلس ندادند 
کـه در جـای خـود ایـن تصویـب نامـه جرم 
شـمرده مـی شـد و در بـاره ی آن نیـز اعالم 
جـرم شـد. در مرحله بعد مصدق بـه ناروا در 
تیـر ماه سـال 1331 اسـتعفا کـرد، در حالی 
کـه مجلس بـه او رأی اعتماد داده بود، شـاه 
فرمـان نخسـت وزیری بـرای او صـادر کـرده 
بود و هیچ مشـکلی برای ادامـه کارش وجود 
نداشـت. بـه رغم این که مصدق اسـتعفا کرد 
و اسـتعفایش بی جهت بود ولـی باز آیت اهلل 
کاشـانی و دکتر بقایـی از او حمایت کردند و 
او توانسـت بـا قیام ملـت که با رهبـری آیت 
اهلل کاشـانی انجـام شـد بـه نخسـت وزیـری 
برگـردد ولـی از آنجایـی که مصـدق در مقام 
ایـن بـود کـه ایـن نهضـت را بـه شکسـت 
بکشـاند یک سلسـله اقدامات خـالف مصالح 
ملـی را در پیـش گرفـت. آیت اهلل کاشـانی و 
دکتـر بقایـی از یـک سـو از مصـدق حمایت 
می کردنـد ولی از سـوی دیگر نمی توانسـتند 
در برابـر ایـن اقدامـات خالف قانون اساسـی 

او سـکوت بکنند.
اساسـی  قانـون  خـالف  اقدامـات  ]س: 
مصـدق چه بـود؟[ ج: مصـدق در مـرداد ماه 
سـال 1331 با فضا سـازی توانسـت به مدت 
6 مـاه اختیـارات قانون گـذاری را از مجلـس 
بگیـرد کـه این یـک بدعت بود، یعنـی قانون 
اساسـی را بـه حـال تعلیـق درآورد.  هنگامی 
کـه اختیـار قانون گـذاری بـه نخسـت  وزیـر 
داده شـود، بسـاط نظـام مـردم  سـاالری و 
قـوه مقننـه برچیده می شـود. امـا نکته دیگر 
ایـن اسـت که ببینیـم مصدق بـا گرفتن این 
اختیـارات چـه  تصمیم هایـی گرفـت. یکی از 
تصمیم هـای  ویرانگـر مصـدق ایـن بـود کـه 
الیحـه ای را بـه نـام  امنیـت اجتماعـی بـی 
آن کـه مجلـس تصویـب کنـد، امضـا کـرد 
کـه در ایـن الیحـه یـک سلسـله امـور جرم 
شـناخته شـدند که در قوانین ایـران از زمان 
مشـروطیت بی سـابقه بود. از جملـه  در ماده 
دوم ایـن الیحـه پیش بینی شـده بـود که هر 
کسـی جنجـال و داد و فریـاد بکند به منظور 
توهیـن و ارعـاب مراجـع اداری یـا قضایـی 
شـده  جـرم  مرتکـب  اداری،  مسـئولین  یـا 
اسـت. طبیعی اسـت کـه وارد کـردن عنوان 
»جنجـال و داد و فریـاد بـه منظـور توهیـن 
بسـیار  قانـون کیفـری  یـک  در  ارعـاب«  و 

. اسـت  خطرناک 
 در مـاده دوم این الیحه همچنین  هرگونه 
ازدحـام، تحصـن و یـا هـر گونـه تظاهـری   
جـرم شـناخته شـدند. در یـک جامعـه باید 
و  باشـد  داشـته  وجـود  اجتماعـات  آزادی 
مـردم بتواننـد در مقابـل قانون شـکنی هایی 
کـه دولـت می کنـد اعتـراض بکننـد وقتـی 
تظاهـری«،  »هرگونـه  شـود  مـی  گفتـه 
یعنـی کسـی اگـر از خانـه اش بیـرون آیـد و 
در خیابـان بگویـد ایـن چـه مملکتی اسـت 
چـرا گرانـی و تـورم سرسـام آور وجـود دارد 
می گوینـد تـو تظاهرکـردی و مرتکـب جرم 
شـدی !  کیفر هـای  ایـن جرم هـای خیالی  هم 

ایـن بـود کـه ایـن اشـخاص فـوراً بازداشـت 
و بـه تبعیـد از 6 مـاه تـا یـک سـال محکوم 
می شـوند. شـگفت انگیزتر این بود که در این 
الیحه، گزارش مسـئولین موسسـات عمومی 
و رؤسـای ادارات دولتـی و مراجـع قضایـی و 
همچنیـن مأموریـن انتظامـی معتبردانسـته 
شـد مگـر این که خالفـش ثابت شـود. البته 
گـزارش مأمورین انتظامی در مـورد جرائمی 
کـه در قوانیـن کیفـری پیـش شـده اند علی 
االصـول معتبـر اسـت تـا ایـن کـه خالفـش 
ثابت شـود. ولی گزارش مسـئولین مؤسسات 
عمومی و روسـای ادارات، حربـه ای بود تا هر 
کسـی را کـه می خواسـتند بتواننـد متهـم و 
سـپس دسـتگیر و تبعیدش کننـد. یقیناً در 
طـول تاریـخ مشـروطیت چنیـن قانـون ضد 
آزادی نـه قبـل از نخسـت وزیـری مصـدق 
و نـه بعـداز نخسـت وزیـری او تـا بـه امـروز 

تصویب نشـده اسـت.
حـاال شـما نـگاه کنید  آیـت اهلل کاشـانی، 
حائـری زاده و دکتـر بقایـی کـه بـرای آزادی 
و احیـای اصـول قانون اساسـی مشـروطیت 
مبـارزه کـرده و چنیـن دولتـی را روی کار 
آورده بودنـد، در برابـر ایـن الیحـه چـه کار 
کننـد؟ فـرض کنیـد شـما نماینـده مجلس 
بودیـد آیـا در مجلس باید سـکوت می کردید 
کـه نخسـت وزیـر بـا اختیاراتـی که بـه ناروا 
از مجلـس  گرفتـه چنیـن الیحـه ای را امضـا 
کنـد و بعـد این الیحه اجرا شـود و مـردم را 
زیـر فشـار قرار دهنـد و هر فـرد معترضی را 
دسـتگیر و تبعیـد کننـد؟ ولـی  دکتـر بقایی 
نمونـه ی یـک نماینده شـجاع و خـوش فکر 
بـود. او در جلسـه 11 آبـان 1331 مجلـس 
علیـه این الیحـه نطـق اعتراض آمیـزی کرد 

و در بخشـی از آن گفـت:
»آخـر شـما برویـد یـا سـای چنگیـز را 
بیاوریـد ترجمـه فارسـی هـم دارد، ترجمـه 
فارسـی آن را بیاوریـد و بـا کمـال میـل مـا 
امضـا می کنیـم. یاسـای چنگیـز هـم چنین 
کاری را نکردنـد کـه یـک نفر گـزارش بدهد 
و گـزارش او حتمی االجـرا باشـد بـدون هیچ 
گونـه حـق اسـتیناف و تجدید نظـر خواهی. 
آن وقـت بگوینـد تـو قصـد ارعـاب داشـتی، 
کـی ایـن گـزارش را می دهـد؟ یا آن کسـی 
کـه مغرضند، دسـتور می دهد پـدر مخالفین 
را در بیاورنـد یـا آن کمونیسـت هایی کـه در 
مـا  امـور هسـتند و سال ها سـت کـه  رأس 
داد می زنیـم آن هـا را از کار برکنـار کنیـد و 
نمی کنیـد. تمـام ملّیون به وسـیله این قانون 
بـه حبـس و تبعیـد خواهنـد رفـت ... اولین 
کسـانی کـه مطابـق ایـن قانـون، بـه حبس 
و تبعیـد خواهنـد رفـت همیـن بازمانـدگان 
مقتولیـن قیـام 30 تیـر می باشـند. ]چـون 
 سـه مـاه قبـل ، قیـام 30 تیـر واقـع شـده 
بـود و عـده ای شـهید شـده بودنـد[  این هـا 
اینجـا  تکلیفشـان  تعییـن  بـرای  روز  هـر 
طبـق  را  این هـا  همـه  می کننـد،  ازدحـام 
ایـن الیحـه تبعیـد کنیـد بـه جای ایـن که 
کمـک کنیـد حـاال آمده ایـد بعد از سـه ماه، 
قانونـی گذرانده ایـد کـه ملّیون نابود بشـوند. 
بنـده صراحتـاً ایـن جـا از طـرف خـودم و از 
طـرف نماینـدگان آزادی خواه از آقـای دکتر 
مصـدق تقاضا می کنـم، اسـتدعا می کنم که 
ایـن قانـون را لغـو کننـد بـرای ایـن کـه مـا 
نمی توانیـم تحمـل چنیـن قانونـی را بکنیم. 
کارمنـدان  هرکـس  می گویـد  الیحـه  ایـن 
اداری را مرعـوب کنـد او را توقیـف می کنند 
و بعـد هـم یک گـزارش می نویسـند که این 
شـخص قصد ارعاب داشـته است. شـما را به 
خـدا فکـر کنیـد آدم خـواب می بینـد بعد از 
ایـن همه مبـارزات که بـرای آزادی کردیم با 
ایـن همه جانـی که کندیم، این همه کشـته 
دادیـم، آن وقت می آییم به دسـت شـخصی 
که ممکن اسـت مغرض باشـد، ممکن اسـت 
دشـمن باشـد ممکـن اسـت سـوء اسـتفاده 
چـی باشـد ایـن قانـون را می دهیـم کـه او 
یـک گـزارش بنویسـد که ایـن قصـد ارعاب 

داشـته و یـک سـال تبعیـد بکنید«. 

پی نوشت: )1( ـ  مجله مهرنامه، شماره 31، مهر 1392، ص 23 تا 28.

سـردبير: مطالـب ایـن صفحه روایتی اختصاصی اسـت از آنچه در تاریـخ معاصر کرمان روی داده اسـت، این مطالب 
بـرای اولیـن بـار و بـه طور کامـال اختصاصی در پیام ما منتشـر می شـود و خوانـدن آن به همه محققیـن و عالقمندان 

رویدادهـای تاریخی توصیه می شـود.

ـ خرداد 1331 بقايی و مصدق در سفر الهه 
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براسـاس مـاده 12 قانـون ثبـت اسـناد و امـالک و مـاده 
اصالحـی 59- آئیـن نامـه قانـون ثبـت اشـخاصی کـه در 
سـه ماهه اول )فروردین، اردیبهشـت، خرداد( سـال 1394 
نسـبت بـه امـالک مجهـول المالـک بخـش هـای 8 و 18 
کرمـان حـوزه ثبتـی شهرسـتان راور تقاضـای ثبـت نموده 

انـد بـه شـرح زیـر آگهـی می گـردد:
»بخش 18 كرمان«

3 فرعـی از 357- اصلی آقای مهـدی محمودی خورندی 
ششـدانگ خانـه نیمـه تمـام واقـع در راور خیابـان اربعیـن 

غربـی کوچـه دارایـی به مسـاحت 323/40 متـر مربع.
یـک فرعی از 747- اصلی آقای سـجاد کرباسـی دهوجی 
از مـوازی سـه دانگ مشـاع از کل ششـدانگ خانـه و باغچه 
واقـع در راور خیابـان اربعیـن غربـی کوچـه شـماره 5 بـه 

مسـاحت 1349 متـر مربع. 
اصلـی  از 1893-  فرعـی  از 241  مفـروز  فرعـی   1758
آقـای علـی واثـق ده علـی ششـدانگ کارگاه واقـع در راور 

خیابـان امـام خمینـی )ره( ابتدای جـاده راور به مشـهد به 
مسـاحت 833/8 متـر مربـع. 

648 فرعـی مفـروز از 176 فرعـی از 2057- اصلـی آقای 
محمدرضـا کمسـاری بنانی از ششـدانگ خانه واقـع در راور 
خیابـان پرسـتار پشـت بیمارسـتان بـه مسـاحت 348/50 

متـر مربع. 
649 فرعـی مفـروز از 147 فرعـی از 2057- اصلـی آقـای 
حسـین روحانی راوری ششـدانگ زمین واقع در راور خیرآباد 

کوچـه شـهید کمالی بـه مسـاحت 651/40 متر مربع. 
650 فرعـی مفـروز از 62 فرعـی از 2057- اصلـی خانـم 
فاطمـه عبداللهـی حـوری ششـدانگ خانـه واقـع در راور 
خیرآبـاد روبـروی مسـجد امـام حسـین )ع( بـه مسـاحت 

313 متـر مربـع. 
652 فرعـی مفـروز از 164 فرعـی از 2057- اصلـی آقای 
راوری  خواجویـی  فاطمـه  خانـم  و  راوری  اسـدی  رسـول 
بالمناصفـه ششـدانگ خانـه واقـع در راور خیابـان ولیعصـر 

جنوبـی کوچـه شـماره 27 بـه مسـاحت 383/5 متـر مربع.
»بخش 8 كرمان«

531- اصلی آقای حسـین حسـن زاده گورکی ششـدانگ 
مزرعـه چشـمه رود غدیـر واقع در راور کوهسـاران چشـمه 
از  حقابـه  بـا  مربـع  متـر  مسـاحت 1109  بـه  غدیـر  رود 

مقـررات توزیـع عادالنـه آب.
532- اصلی آقای حسـین حسـن زاده گورکی ششـدانگ 
بـاغ گردویـی واقـع در راور روسـتای چشـمه رود غدیـر بـه 

مسـاحت 1500 متـر مربع.
لـذا براسـاس مـاده 16 قانون ثبـت و مـاده 86- آئین نامه 
قانـون مذکـور هـر شـخصی کـه نسـبت بـه امـالک مـورد 
تقاضـای ثبـت ایـن آگهی واخواهی داشـته باشـد مـی تواند 
از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی ظـرف مـدت 90 روز اعتراض 
خـود را بـه صورت کتبی و مسـتقیما بـه اداره ثبت اسـناد و 
امالک شهرسـتان راور تسـلیم نماید ضمنا به اسـتناد تبصره 
2 مـاده واحـده قانـون تعیین تکلیـف پرونده هـای معترضی 

بایـد ظـرف مـدت  ثبـت مصـوب 1373/2/25 معترضیـن 
یکمـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض بـه اداره ثبـت نسـبت بـه 
تقدیـم دادخواسـت بـه مرجع ذیصـالح قضائی اقـدام نمایند 
در غیـر اینصـورت متقاضـی ثبـت یـا نماینـده قانونـی وی 
مـی توانـد بـه دادگاه مربوطه مراجعـه و گواهی عـدم تقدیم 
دادخواسـت را دریافت و به اداره ثبت اسـناد و امالک تسـلیم 
نمایـد اداره ثبـت بـدون توجـه به اعتـراض عملیـات ثبتی را 
بـا رعایـت مقـررات ادامـه میدهـد چنانچه بیـن متقاضیان و 
دیگـری قبـل از انتشـار آگهـی دعـوی در جریـان باشـد می 
توانـد گواهـی دادگاه مشـعر بـه طـرح دعـوی بـه اداره ثبت 

تسـلیم نمایـد واال حـق آنها سـاقط خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: روز پنجشنبه 1394/5/1
تاریخ انتشار نوبت دوم: روز یکشنبه 1394/6/1

م الف 134
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان راور

محمود مهدی زاده 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان

آگهی نوبتی سه ماهه اول سال 1394
اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان راور

بـه موجـب دسـتور مـاده 14 قانـون ثبـت اسـناد و امـالک 
تحدیـد حـدود امالک مشـروحه ذیـل واقع در بخـش های 18 
کرمـان حـوزه ثبتی شهرسـتان راور به ترتیب شـماره پالک در 

تاریخهـای مقـرر در محـل شـروع و بعمـل خواهـد آمد: 
یـک فرعـی از 27- اصلـی آقـای داود رحمانـی کوهبنانـی 
بلـوار32 متـری بـه مسـاحت  ششـدانگ خانـه واقـع در راور 

159/5 متـر مربـع. 
راوری  خواجویـی  جـواد  آقـای  اصلـی   -35 از  فرعـی   8
ششـدانگ خانـه واقـع در راور خیابـان فاطمیه کوچه شـماره 6 

بـه مسـاحت 320/3 متـر مربـع. 
133- اصلـی آقـای علـی کمالـی پـور راوری و خانـم فاطمه 
حیـدری زاده بهابـادی بالمناصفـه از ششـدانگ خانـه واقـع در 
راور خیابـان قـدس غربـی کوچـه شـمس آبـاد بـه مسـاحت 

486/20 متـر مربـع.
5 فرعـی از 301- اصلـی آقـای عبـاس اسـتوار زاده راوری 
ششـدانگ زمیـن محصور واقـع در راور خیابان ولیعصر شـمالی 

جنـب مرکـز بهداشـت شـفا بـه مسـاحت 2564/5 متـر مربع.
1 فرعـی از 357- اصلـی آقـای روح اهلل شمسـی نـژاد راوری 
ششـدانگ زمیـن محصـور واقـع در راور بلـوار اربعیـن غربـی 

کوچـه دارایـی بـه مسـاحت 75/20 متـر مربـع. 

2 فرعـی از 357- اصلـی آقـای روح اهلل شمسـی نـژاد راوری 
ششـدانگ زمیـن واقـع در راور بلوار اربعین غربـی کوچه دارایی 

به مسـاحت 431/80 متـر مربع.
روز شنبه 94/5/24

8 فرعـی از 525- اصلـی خانـم زهـرا نـژاد کمالـی راوری 
ششـدانگ زمیـن واقـع در راور خیابـان امـام خمینـی )ره( بـه 

مسـاحت 807/40 متـر مربـع.
3 فرعـی 1372- اصلـی آقـای عبـاس تیمـوری آسـفیچی 
ششـدانگ خانـه واقـع در راور چهـار راه حسـینیه کوچه پشـت 

مسـجد جامـع بـه مسـاحت 412/70 متـر مربـع. 
راوری  دهوجـی  زهـرا  خانـم  اصلـی   -1425 از  فرعـی   2
ششـدانگ خانـه واقـع در راور خیابـان امـام رضـا )ع( کوچـه 

مربـع.  متـر  مسـاحت 312/80  بـه  شـماره 18 
4 فرعـی از 1445- اصلـی آقـای مهـدی کاربخـش راوری 
ششـدانگ خانـه واقـع در راور خیابـان 17 شـهریور جنب چهار 

راه شـهید بقایـی بـه مسـاحت 242/45 متـر مربع. 
راوری  کارآمـوز  محمـد  آقـای  اصلـی   -1588 از  فرعـی   1
ششـدانگ خانـه واقـع در راور خیابان 17 شـهریور کوچه پایاب 

رجبـی بـه مسـاحت 612 متـر مربع. 
2 فرعـی از 1881- اصلـی آقـای علیرضا جـالل آبادی راوری 

ششـدانگ خانـه واقـع در راور خیابـان گلزار شـمالی کوچه پل 
گپـو به مسـاحت 300 متـر مربع.

روز يكشنبه 94/5/25
1759 فرعـی مفـروز از 292 فرعـی از 1893- اصلـی آقـای 
جـواد رضایـت بخش راوری و خانم شـهربانو شـمس الدین زاده 
راوری بالمناصفـه از ششـدانگ خانـه واقـع در راور خیابـان 12 

بهمـن به مسـاحت 415/55 متـر مربع. 
اصلـی خانـم  از 1894-  از 28 فرعـی  371 فرعـی مفـروز 
فاطمـه موالیـی فـوزی ششـدانگ خانـه واقـع در راور خیابـان 
امـام رضـا )ع( کوچـه شـماره 37 به مسـاحت 392 متـر مربع. 
645 فرعـی مفـروز از 177 فرعـی از 2057- اصلـی آقـای 
مهـدی سـلمانی و خانـم عصمت میـر صادقی فـوزی بالمناصفه 
از ششـدانگ زمیـن واقـع در راور خیابان ولیعصـر جنوبی کوچه 

شـماره 20 بـه مسـاحت 299/65 متـر مربع. 
647 فرعـی مفـروز از 176 فرعـی از 2057- اصلـی آقـای 
میثـم کمسـاری بنانـی ششـدانگ خانـه واقـع در راور خیابـان 

ولیعصـر جنوبـی بـه مسـاحت 440 متـر مربـع. 
2629- اصلـی آقـای محمـد نخعـی قطروئی و خانـم فاطمه 
طاهـری ریحانـی بالمناصفـه از ششـدانگ خانـه واقـع در راور 

روسـتای خیرآبـاد بـه مسـاحت 364/85 متـر مربع. 

روز دوشنبه 94/5/26
لـذا بدینوسـیله بـه مالکین و صاحبـان امالک مجـاور اخطار 
مـی گـردد راس سـاعت 9 صبـح روز مذکـور در محـل حضـور 
بهـم رسـانند در غیـر ایـن صـورت تحدیـد حـدود بـا معرفـی 
مالکیـن انجـام و اعتـراض مجاوریـن طبق مـاده 20 قانون ثبت 
از تاریـخ تنظیـم صـورت جلسـه تحدیـدی بـه مـدت 30 روز 
قابـل پذیـرش خواهـد بـود، ضمنـاً بـه اسـتناد مـاده 86 آئیـن 
نامـه اصالحـی قانـون ثبـت اعتـراض بایـد کتبـی و مسـتقیماً 
بـه اداره ثبـت راور تسـلیم شـود و معترضیـن ظـرف مدت یک 
مـاه از تاریـخ اعتـراض بـه مرجـع ثبتی دادخواسـت بـه مرجع 
قضائـی تقدیـم نماینـد در غیـر ایـن صـورت متقاضـی ثبـت یا 
نماینـده قانونـی وی مـی تواننـد بـه دادگاه مراجعـه و گواهـی 
عـدم تقدیـم دادخواسـت را دریافـت و بـه اداره ثبـت تسـلیم 
نماینـد اداره ثبـت بـدون توجه به اعتـراض عملیـات ثبتی را با 

رعایـت مقـررات ادامـه مـی دهد. 
تاریخ انتشار: روز پنجشنبه 94/5/1
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رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان راور

محمود مهدی زاده 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان

»آگهی تحدید حدود عمومی اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان راور«

تعمیر و بازسازی کامل چاه آب شهرداری
یکـی از چاههـای آب فضـای سـبز شـهرداری بـه طـور 
اساسـی تعمیـر و بازسـازی گردیـد. بـا توجـه بـه مشـکل 
پیـش آمـده بـرای یکـی ازچاههـای آب اصلی فضای سـبز 
شـهرداری کار تعمیـر آن بـا خریـد وسـایل مـورد نیـاز بـا 
تجهیـزات جدیـد انجـام و نسـبت بـه نصـب و راه انـدازی 
آن اقـدام گردیـد . بـا توجـه بـه کمبـود آب در ایـن ایـام 
و نیـاز بـه آب رسـانی بـه فضاهـای سـبز ایجـاد شـده در 
سـطح شـهر کار تعمیـر این چاه با سـرعت انجـام پذیرفت 
. محمـودی مسـئول فضـای سـبز شـهرداری راور در ایـن 
زمینـه گفـت : بـا توجه به اینکه شهرسـتان راور با مشـکل 
کـم آبـی مواجـه اسـت بایـد در مصـرف بهینـه و اسـتفاده 
درسـت از آبهـای زیـر زمینی دقت داشـته باشـیم و خاطر 

نشـان کـرد: کار ابیاری قطره ای باید در شـهر راور نهادینه 
گـردد تـا بتوانیـم ضمن اسـتفاده درسـت از آب در مصرف 

آن نیـز صرفـه جویـی نمائیم.
آغاز جدولگذاری خیابان قدس

جدولگـذاری و بهسـازی پیـاده رو هـای خیابـان قـدس 
راور آغـاز گردیـد. ایـن طـرح از چهـاراه قـدس بـه سـمت 
انتهـای خیابـان قـدس در حـال انجـام اسـت کـه در ادامه 
پیـاده رو هـای آن نیـز بهسـازی و سـنگ فـرش خواهنـد 

. شد
جدولگذاری بلوار ورودی به سمت کرمان

جدولگـذاری بلـوار ورودی آغـاز گردیـد. ایـن پـروژه در 
ادامـه بهسـازی ورودی هـای شـهر در حـال انجام اسـت و 
سـعی بر آنسـت تـا بـا یکارگیـری از امکانـات موجـود کار 

آبیـاری قطـره ای آن را بـا هـدف صرفـه جـو یـی در آب و 
هزینـه هـای آبیاری در سـالجاری شـروع شـود.

تقدیر از مردم روار
مراسـم نمـاز عید سـعید فطر بـه امامت حجت االسـالم 
والمسـلمین تویسـرکانی امام جمعه راور در محل استادیوم 
ورزشـی شـهید شبسـتری ایـن شـهر برگـزار گردیـد . در 
حاشـیه ایـن مراسـم آمیرصادقـی فرماندار شهرسـتان راور 
ضمـن آرزوی قبولـی طاعات و عبادات شـهروندان عزیز در 
مـاه مبـارک رمضـان، از حضـور گسـترده مـردم غیـور این 
شهرسـتان در راهپیمایـی روز قـدس و شـرکت در مراسـم 
لیالـی قـدر تقدیر و تشـکر نمـود . الزم بذکر اسـت در این 
مراسـم توسـط شـورای اسـالمی شـهر راور از کسـبه های 

موفـق و فعـال در مـاه مبـارک رمضان تقدیر شـد .

بازدید فرماندار راور از تامین اجتماعی شهرستان
فرمانـدار  میرصادقـی  اجتماعـی  تامیـن  هفتـه  در 
شهرسـتان راور بـا حضـور در تامیـن اجتماعی شهرسـتان 
بـا پرسـنل آن شـعبه دیدار کـرد . در ایـن دیـدار فرماندار 
افـزود  و  گفتـه  تبریـک  را  اجتماعـی  تامیـن  هفتـه  راور 
:بـا توجـه بـه اینکـه تامیـن اجتماعـی بعنـوان پشـتوانه و 
حامـی اقشـار مختلـف جامعـه بخصـوص کارگران اسـت و 
خدمترسـانی بـه ایـن قشـر زحمتکـش افتخـار مـی باشـد 
.وی بیمـه را یکـی از ضروریـات جامعـه فعلـی برشـمرده و 
ترویـج گسـترش فرهنـگ بیمـه و ضـرورت آن در جامعـه 
تاکیـد داشـت. میرصادقـی همچنیـن با اشـاره بـه اهمیت 
و نقـش تکریـم اربـاب رجـوع در افزایـش میزان اسـتقبال 
از بیمـه ، خواسـتار برنامـه ریـزی الزم در راسـتای ارتقـای 

میـزان رضایتمنـدی مراجعیـن در شهرسـتان گردیـد . در 
ادامـه آقـای یـزدی زاده رییـس شـعبه تامیـن اجتماعـی 
شهرسـتان ضمن ارائه گـزارش اجمالی عملکرد آن شـعبه، 
تعـداد بیمـه شـده شهرسـتان راور را بالـغ بـر 7400 نفر و 
تعـداد مسـتمری بگیـران را 1200 نفـر بیان نمـود .وی در 
ایـن دیـدار از تعـداد 1400 کارگاه فعـال و 200 کارگاه 

نیمـه فعـال در شهرسـتان خبـر داد.
رییـس شـعبه تامیـن اجتماعـی شهرسـتان همچنیـن 
افـزود :خوشـبختانه طـی سـال گذشـته شهرسـتان راور 
بـا کسـب باالتریـن امتیـاز در ارزشـیابی یـک سـاله 93 
عنـوان اولیـن شـعبه در اسـتان را کسـب نمـود کـه ایـن 
افتخـار مرهـون همـت و تالش همـکاران و پرسـنل اداره 

باشـد. می 

خبرهای كوتاه شهرستان راور



شماره پیاپی 412   دوره جدید شماره 42
پنجشنبه 1 مردادماه 1394 

w w w . k e r m a n j o u r n a l i s t s . c o m

پیامک : 
50002203034 6

نظـر بـه اینکـه امـالک مشـروحه ذیـل در هیـات موضـوع قانـون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقد سـند 
رسـمی حـوزه ثبتـی راور مـورد رسـیدگی و در مالکیـت نامبـردگان 
قـرار گرفتـه و آگهـی موضوع مـاده 3 قانـون تعیین تکلیـف وضعیت 
ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی منتشـر و در موعد 
مقـرر مـورد واخواهـی قـرار نگرفتـه و بـا عنایت بـه اینکه نسـبت به 
قسـمتی از امـالک مذکـور قبـاًل اظهارنامـه ثبتـی پذیرفتـه نشـده و 
تقدیـم نشـده، لـذا برابر مـاده 13 قانون و مـاده 13 آییـن نامه قانون 
مذکـور آگهـی نوبتـی و تحدیـد حـدود بصـورت همزمـان بـه شـرح 

ذیـل منتشـر مـی گردد:
11 فرعـی از 200- اصلـی ماشـااهلل خواجویـی راوری از موازی چهل 
و هفت سـهم از یکصد و هشـتاد سـهم ششـدانگ خانه واقع در راور 
خیابـان قـدس کوچـه شـهید عوضـی بخـش 18 کرمان به مسـاحت 
503/41 متـر مربـع به حدودات شـماال بطـور 13/4 متر دیواریسـت 
بـه کوچـه شـرقا بطـول 35/65 متـر درب و دیواریسـت بـه کوچـه 
جنوبا در 3 قسـمت که قسـمت دوم شـرقی اسـت بطولهـای 10/10 
متـر و 0/30 متـر و 4/6 متـر همگـی دیواریسـت بـه کوچـه غربا اول 
بطـول 8/6 متـر دیوار مشـترک با خانه رسـول شـمس الدینی پالک 
10 فرعـی از 200 اصلـی دوم بطـول 28 متـر دیـوار بـه دیـوار خانه 
عبـاس جعفـری پـالک 8 فرعـی از 200- اصلی. در ضمن نسـبت به 
کل ششـدانگ ملـک اولیـه پـالک فـوق قبـاًل تحدیـد حـدود بعمـل 
آمـده اسـت و حـدود برابـر صورتجلسـه تحدیـد حـدود مضبـوط در 

پرونـده می باشـد. 
16 فرعـی از 269- اصلـی آقـای محسـن کاربخـش راوری از مـوازی 
یکصدوپنـج سـهم از سـیصد و ده سـهم ششـدانگ خانـه واقـع در 
راور خیابـان اربعیـن غربـی کوچـه شـماره 27 بخـش 18 کرمـان به 
مسـاحت 248/81 متـر مربـع بـه حـدودات شـماال بطـول 10 متـر 
دیواریسـت بـه ممـر و جـوی عمومـی شـرقا اول بطـول 15/2 متـر 
دیـوار اختصاصـی بـه منـزل ماشـااهلل کاربخـش پـالک 269 اصلـی 
دوم کـه شـمالی اسـت بطـول 20/5 متـر دیـوار اختصاصی بـه منزل 
اخیـر الذکر سـوم بطول سـه متر درب و دیواریسـت بـه کوچه جنوبا 
بطـول 31/10 متـر دیـوار اختصاصـی به زمیـن یحیـی کمالی پالک 
269 اصلـی غربـا بطـول 18/2 متر مرزیسـت به دیوار منـزل علیرضا 
زحمتکـش پـالک 269 اصلـی. در ضمـن نسـبت بـه کل ششـدانگ 
ملـک اولیـه پـالک فـوق قبـاًل تحدیـد حـدود بعمـل آمـده اسـت و 
حـدود برابر صورتجلسـه تحدیـد حدود مضبوط در پرونده می باشـد. 
6 فرعـی از 520- اصلـی آقـای محمـود نخعی ده علـی از موازی یک 
سـهم و سـه چهارم سـهم از شش سـهم ششـدانگ مغازه مشتمل بر 
انبـار واقـع در راور خیابـان امـام )ره( بعـد از چهـار راه قـدس بخش 
18 کرمـان بـه مسـاحت 500 متـر مربع به حدودات شـماال در سـه 
قسـمت کـه قسـمت دوم غربـی اسـت اول و دوم بطـول هـای 12/2 
متـر و 5/8 متـر مرزیسـت بـه دیـوار مغـازه پـالک 520 اصلی سـوم 
بطـول 17/4 متـر دیـوار مشـترک بـا خانـه پـالک 520 اصلی شـرقا 
بطـول 19 متـر دیـوار به دیوار خانـه پالک 520 اصلی جنوبا در سـه 
قسـمت کـه قسـمت دوم غربی اسـت اول بطـول 20/7 متـر دیوار به 
دیـوار خانـه پـالک 2 فرعی از 498 اصلی دوم و سـوم بـه طول های 
7/4 متـر و 12/20 متـر دیواریسـت بـه زمین پـالک 520 اصلی غربا 
بطـول 9/6 متـر درب و دیواریسـت بـه پیاده رو خیابان امـام )ره(. در 
ضمـن نسـبت بـه کل ششـدانگ ملک اولیـه پالک فوق قبـال تحدید 
حـدود بعمـل آمـده اسـت و حـدود برابر صورتجلسـه تحدیـد حدود 

مضبـوط در پرونده می باشـد.
2 فرعـی 1174- اصلی آقای حسـین یـزدی زاده راوری از موازی 14 
سـهم از 55 سـهم ششـدانگ مغازه واقع در راور بلوار اربعین شـرقی 
بخـش 18 کرمـان بـه مسـاحت 42 متـر مربـع بـه حدودات شـماال 
بطـول 3/4 متـر دیـوار اختصاصـی بـه زمیـن حسـن سـلمانی پالک 
1174 اصلـی شـرقا بطـول 12/1 متـر دیـوار مشـترک با مغـازه علی 
غیاثـی پـالک 1174 اصلی جنوبـا بطول 3/5 متر درب و دیواریسـت 
بـه پیـاده رو خیابـان اربعین شـرقی غربـا 12/25 متر دیوار مشـترک 
بـا مغـازه خدیجه قدیـر پـالک 1174 اصلی. در ضمن نسـبت به کل 
ششـدانگ ملـک اولیـه پـالک فـوق قبـاًل تحدید حـدود بعمـل آمده 
اسـت و حـدود برابـر صورتجلسـه تحدید حـدود مضبـوط در پرونده 

می باشـد.
24 فرعـی از 1239- اصلـی آقای محمد علی آبـادی راوری از موازی 
200 سـهم از 300 سـهم ششـدانگ کارگاه واقـع در راور خیابـان 
امـام رضـا )ع( بخـش 18 کرمـان بـه مسـاحت 77/95 متـر مربع به 
حـدودات شـماال بطـول 9/64 متر دیـوار مشـترک بـا کارگاه فاطمه 
دانشـی پـالک 21 فرعـی از 1239 اصلـی شـرقا بطـول 12/65 متـر 
مرزیسـت بـه دیـوار ملـک مجیـد شـبان فـوزی پـالک 1239 اصلی 
جنوبـا بطـول 4/7 متر مرزیسـت بـه دیوار مغـازه محمد علـی آبادی 
پـالک 1239 اصلـی غربـا بطول 10 متـر درب و دیواریسـت به پیاده 

رو خیابـان امـام رضـا )ع(. در ضمـن نسـبت بـه کل ششـدانگ ملک 
اولیـه پـالک فـوق قبـاًل تحدیـد حـدود بعمـل آمـده اسـت و حدود 

برابـر صورتجلسـه تحدیـد حـدود مضبـوط در پرونده می باشـد. 
29 فرعـی از 1522- اصلـی آقـای حسـین یوسـفی فـوزی و خانـم 
بتـول احمـدی برهـان آبـادی بالمناصفـه از مـوازی 72 سـهم و دو 
سـوم سـهم مشـاع از کل 96 سـهم ششـدانگ خانـه واقـع در راور 
خیابـان 17 شـهریور کوچـه شـماره 9 بخش 18 کرمان به مسـاحت 
317/5 متـر مربـع به حدودات شـماال بطول 10/35 متر دیواریسـت 
بـه منـزل حسـن احمدی پـالک 1522 اصلی شـرقا اول بطول 16/2 
متـر دیواریسـت بـه منـزل محمـد رضا احمـدی پـالک 1522 اصلی 
دوم بطـول 4/8 متـر درب و دیواریسـت بـه کوچـه جنوبـا اول بطول 
10/7 متـر دیـوار بـه دیـوار منـزل آقـای محمـد شـریف زاده پـالک 
1522 اصلـی دوم بطـول 8/5 متـر دیـوار بـه دیـوار منـزل محمـد 
احمـدی پـالک 1522 اصلـی غربـا بطـول 23/9 متر دیوار مشـترک 
بـا منـزل مسـعود بقایی پـالک 1522 اصلی. در ضمن نسـبت به کل 
ششـدانگ ملـک اولیـه پـالک فـوق قبـاًل تحدید حـدود بعمـل آمده 
اسـت و حـدود برابـر صورتجلسـه تحدید حـدود مضبـوط در پرونده 

باشـد. می 
85 فرعـی 1628- اصلـی آقـای حجـت الـه زاده نخعـی راوری از 
موازی 57 سـهم و یک بیسـت و چهارم سـهم از 96 سـهم ششدانگ 
خانـه واقـع در راور خیابـان گلزار کوچه شـماره 37 بخش 18 کرمان 
بـه مسـاحت 134 متـر مربع بـه حدودات شـماال بطـول 8 متر درب 
و دیواریسـت بـه کوچـه شـرقا اول بطـول 8/45 متـر دیوار بـه دیوار 
دوم بطـول 8/35 متـر مرزیسـت بـه دیـوار خانه زینـب قنبری پالک 
1628 اصلـی جنوبـا بطـول 9/2 متـر دیواریسـت بـه خانـه ورثـه 
نیکخـواه پـالک 1628 اصلـی غربـا بطـول 14/5 متـر مرزیسـت بـه 
دیـوار خانـه علـی زاده نخعـی پـالک 1628اصلـی. در ضمن نسـبت 
بـه کل ششـدانگ ملـک اولیه پـالک فوق قبـاًل تحدید حـدود بعمل 
آمـده اسـت و حـدود برابـر صورتجلسـه تحدیـد حـدود مضبـوط در 

پرونـده می باشـد.
9 فرعـی از 1677- اصلـی خانـم محبوبـه رحیمیـان از مـوازی 93 
سـهم و یـک ششـم سـهم مشـاع کل 288 سـهم ششـدانگ خانـه 
واقـع در راور خیابـان گلـزار بخـش 18 کرمـان بـه مسـاحت 140/3 
متـر مربـع بـه حدودات شـماال بطـول 8/3 متر دیواریسـت بـه منزل 
حسـین صالح پالک 1677 اصلی شـرقا بطول 16/8 متر دیواریسـت 
بـه منـزل ماشـااله کاربخـش پـالک 1677 اصلـی جنوبا بطـول 8/3 
متـر درب و دیواریسـت بـه کوچـه غربـا اول بطـول 6/10 متـر دیوار 
مشـترک بـا منـزل حسـین عابدینی پـالک 1677 اصلـی دوم 10/9 
متـر دیـوار اختصاصـی به منـزل پالک اخیـر الذکر. در ضمن نسـبت 
بـه کل ششـدانگ ملـک اولیه پـالک فوق قبـاًل تحدید حـدود بعمل 
آمـده اسـت و حـدود برابـر صورتجلسـه تحدیـد حـدود مضبـوط در 

پرونـده می باشـد.
1715 فرعـی مفـروز از 7 فرعی از 1893- اصلـی آقای علی پژوهش 
از کل 570 سـهم ششـدانگ  از مـوازی 490 سـهم مشـاع  راوری 
خانـه واقـع در راور خیابـان قدس غربـی جنب کمربنـدی بخش 18 
کرمـان بـه مسـاحت 373/25 متـر مربـع به حـدودات شـماال بطول 
21/85 متـر دیواریسـت بـه منـزل فاطمـه خواجویی پـالک 7 فرعی 
از 1893 اصلـی شـرقا بطـول 15/35 متـر دیـوار مشـترک بـه منزل 
حبیـب خواجویـی پـالک 7 فرعـی از 1893 اصلـی جنوبـا اول بطول 
7 متـر دیـوار مشـترک به منـزل محمـد کاربخش پـالک 7 فرعی از 
1893 اصلـی دوم بطـول 14/6 متـر دیـوار بـه دیـوار منـزل ابراهیم 
نخعـی پـالک 7 فرعـی از 1893 اصلـی غربا بطـول 19/3 متر درب و 
دیواریسـت بـه کوچه. در ضمن نسـبت بـه کل ششـدانگ ملک اولیه 
پـالک فـوق قبـاًل تحدیـد حـدود بعمـل آمـده اسـت و حـدود برابـر 

صورتجلسـه تحدیـد حـدود مضبـوط در پرونده می باشـد.
1753 فرعـی مفـروز از 226 فرعـی از 1893- اصلـی آقـای محمـد 
یـزدان پنـاه ده علـی از مـوازی 7 سـهم و پنـج هشـتم سـهم از کل 
30 سـهم ششـدانگ خانـه واقـع در راور خیابـان امـام خمینـی )ره( 
کوچـه شـماره 40 بخش 18 کرمـان به مسـاحت 493/52 متر مربع 
بـه حـدودات شـماال اول در دو قسـمت که قسـمت دوم غربی اسـت 
بطـول هـای 13/5 متـر و 1/5 متـر دیـوار مشـترک بـا منـزل خانـم 
اقـدس آژ پـالک 226 فرعـی از 1893 اصلـی دوم بطـول 8/2 متـر 
دیـوار مشـترک بـا منـزل رضـا نخعـی پـالک 226 فرعـی از 1893 
اصلـی شـرقا بطـول 23/55 متـر دیـوار مشـترک بـا منـزل عبـاس 
نخعـی پـالک 226 فرعـی از 1893 اصلـی جنوبـا اول بطـول 19/7 
متـر دیـوار اختصاصـی بـه زمیـن ورثه مهـدی کاربخش پـالک 411 
اصلـی دوم بطـول 2/40 متر دیواریسـت بـه کوچه غربـا بطول 21/7 
متـر درب و دیواریسـت بـه کوچـه. در ضمـن کل ششـدانگ ملـک 
اولیـه پـالک هـای فـوق قبـاًل تحدیـد حـدود بعمـل آمـده اسـت و 
حـدود برابر صورتجلسـه تحدیـد حدود مضبوط در پرونده می باشـد. 

327 فرعـی مفـروز از 27 فرعـی از 1894- اصلـی آقـای غالمرضـا 
از کل ششـدانگ  مشـاع  دانـگ   1/5 مـوازی  از  راوری  زاده  یـزدی 
خانـه واقـع در راور خیابـان امـام رضـا )ع( خیابـان ابـوذر بخـش 18 
کرمـان بـه مسـاحت 248/30 متـر مربـع به حـدودات شـماال بطول 
25/8 متـر دیـوار مشـترک بـا منزل علی غفـاری پـالک 27 فرعی از 
1894 اصلـی شـرقا بطـول 9/10 متر دیوار مشـترک بـا منزل طاهره 
عزیـزی پـالک 27 فرعـی از 1894 اصلـی جنوبـا بطـول 23/6 متر و 
دوم بصـورت پـخ بطـول 3/6 متـر درب و دیواریسـت بـه کوچـه غربا 
بطول 7/5 متر درب و دیواریسـت به کوچه. در ضمن کل ششـدانگ 
ملـک اولیـه پـالک های فـوق قبـاًل تحدید حـدود بعمل آمده اسـت 
و حـدود برابـر صورتجلسـه تحدیـد حـدود مضبـوط در پرونـده مـی 

باشد. 
364 فرعی مفروز از 27 فرعی از 1894- اصلی آقای سـیدعلی خادم 
نخعـی راوری نـژاد مـوازی 1/5 دانـگ مشـاع از کل ششـدانگ خانـه 
واقـع در راور خیابـان ابـوذر بخـش 18 کرمـان بـه مسـاحت 374/5 
متـر مربـع بـه حدودات شـماال بطـول 15/4 متر دیـوار اختصاصی به 
بـاغ آقـای غالمرضا غفاری پـالک 27 فرعی از 1894 اصلی شـرقا در 
دو قسـمت بـه طـول های 13/4 متـر و 9/05 متر درب و دیواریسـت 
بـه پیـاده رو خیابـان ابـوذر جنوبا در دو قسـمت اول بـه صورت پخی 
اسـت بـه طول های 2 متـر و 10/7متـر درب و دیواریسـت به کوچه 
غربـا در دو قسـمت شکسـته بـه طـول هـای 13/85 متـر و 12 متر 
دیـوار اختصاصـی بـه باغ غالمرضا غفـاری پالک 27 فرعـی از 1894 
اصلـی. در ضمـن نسـبت بـه کل ششـدانگ ملـک اولیـه پـالک فوق 
قبـاًل تحدیـد حـدود بعمـل آمـده اسـت و حـدود برابـر صورتجلسـه 

تحدیـد حـدود مضبـوط در پرونده می باشـد. 
اصلـی خانـم سـمیه  از 1894-  فرعـی  از 27  مفـروز  فرعـی   366
یـزدی زاده راوری و آقـای مجید عزیزی یوسـف آبـادی بالمناصفه از 
مـوازی 1/5 دانگ مشـاع از کل ششـدانگ خانه واقـع در راور خیابان 
شـهدای سـرباز بخـش 18 کرمـان به مسـاحت 606/3 متـر مربع به 
حـدودات شـماال بطـول 22/15 متـر درب و دیواریسـت بـه کوچـه 
شـرقا بطـول 27/3 متـر دیـوار مشـترک بـه منـزل عبـاس عزیـزی 
پـالک 27 فرعـی از 1894 اصلـی جنوبـا اول بطـول 12/7 متر دیوار 
مشـترک بـه منزل ماشـااهلل عزیزی پـالک 27 فرعـی از 1894 اصلی 
دوم بطـول 10/10 متـر دیـوار مشـترک بـه منـزل علـی زارع پـالک 
27 فرعـی از 1894 اصلـی غربـا بطـول 26/65 متـر دیـوار مشـترک 
بـه منـزل محمـد عزیزی پـالک 27 فرعی از 1894 اصلـی. در ضمن 
نسـبت بـه کل ششـدانگ ملـک اولیه پالک فـوق قبـاًل تحدید حدود 
بعمـل آمده اسـت و حـدود برابر صورتجلسـه تحدید حـدود مضبوط 

در پرونـده می باشـد.
269 فرعـی مفـروز از 13 فرعـی از 1895- اصلـی آقـای حبیـب اله 
عسـکری ده مـودی از مـوازی 17 سـهم و یـک نهـم سـهم مشـاع از 
کل 96 سـهم ششـدانگ خانـه واقـع در راور خیابـان گلـزار کوچـه 
شـهید آشـوری بخـش 18 کرمـان بـه مسـاحت 322/10 متـر مربع 
بـه حـدودات شـماال اول بطـول 3/4 متر درب و دیواریسـت به کوچه 
دوم بطـول 9/10 متـر دیـوار مشـترک بـه منزل رضا عسـکری پالک 
13 فرعی از 1895 اصلی شـرقا اول در سـه قسـمت که قسـمت اول 
و سـوم دیـوار مشـترک و قسـمت دوم دیـوار بـه دیـوار اسـت بطول 
هـای 3/55 متـر و 12 متـر و2/3 متـر بـه منـزل محمـد نیکـروش 
پـالک 12 فرعـی از 1895 اصلـی دوم بطـول 8 متـر دیوار مشـترک 
بـا منـزل علـی احمـدی پـالک اخیـر الذکـر جنوبـا بطـول 12/25 
متـر دیـوار مشـترک بـا منزل ماشـااهلل نیکـروش پـالک 13 فرعی از 
1895 اصلـی غربـا بطـول 26/2 متـر دیوار مشـترک با منـزل مهدی 
عسـکری پـالک 13 فرعـی از 1895 اصلـی. در ضمن نسـبت به کل 
ششـدانگ ملـک اولیـه پـالک فـوق قبـاًل تحدید حـدود بعمـل آمده 
اسـت و حـدود برابـر صورتجلسـه تحدید حـدود مضبـوط در پرونده 

باشـد. می 
یـک فرعـی از 2044- اصلـی آقای علـی حمیـدی راوری از موازی 4 
دانـگ مشـاع از کل ششـدانگ مغازه مشـتمل بـر انبار و راهـرو واقع 
در راور خیرآبـاد بخـش 18 کرمـان بـه مسـاحت 77 متـر مربـع بـه 
حـدودات شـماال بطول 7 متر درب و دیواریسـت به پیـاده رو خیابان 
خیرآبـاد شـرقا بطـول 11 متر دیواریسـت بـه منزل حبیبـه حمیدی 
پـالک 2044 اصلـی باقیمانـده جنوبـا بطـول 7 متـر مرزیسـت بـه 
دیـوار پـالک اخیـر الذکـر غربـا بطـول 11 متـر مرزیسـت بـه دیـوار 
منـزل حسـن حشـمدار پالک 2044 اصلـی. در ضمن نسـبت به کل 
ششـدانگ ملـک اولیـه پـالک فـوق قبـاًل تحدید حـدود بعمـل آمده 
اسـت و حـدود برابـر صورتجلسـه تحدید حـدود مضبـوط در پرونده 

می باشـد.
611 فرعـی مجـزی شـده از 110 فرعـی از 2057- اصلـی آقـای 
مهدی جعفری خیرآبادی از موازی 60 سـهم مشـاع از کل 96 سـهم 
ششـدانگ خانـه واقـع در راور خیابـان گلنـار کوچـه شـهید جعفری 

بخـش 18 کرمـان بـه مسـاحت 255/3 متر مربع به حدودات شـماال 
بطـول 14/35 متـر دیواریسـت به خانـه پالک 456 فرعـی از 2057 
اصلـی شـرقا بطـول 18/75 متـر دیواریسـت بـه خانـه پـالک 456 
فرعـی از 2057 اصلـی جنوبـا در دو قسـمت اول بطـول 7/55 متـر 
دیواریسـت به زمیـن پالک 110 فرعـی از 2057 اصلی دوم بطول 5 
متـر درب و دیواریسـت بـه کوچه بن بسـت غربا در سـه قسـمت که 
قسـمت دوم جنوبی اسـت اول بطول 4/7 متر دیواریسـت دوم بطول 
0/85 متـر مرزیسـت بـه دیـوار خانـه پـالک 612 فرعـی از 2057 
اصلـی سـوم بطـول 13/95 متـر دیوار مشـترک بـا خانه و بـاغ پالک 
457 فرعـی از 2057 اصلی. در ضمن نسـبت به کل ششـدانگ ملک 
اولیـه پـالک فـوق قبـاًل تحدیـد حـدود بعمـل آمـده اسـت و حدود 

برابـر صورتجلسـه تحدیـد حـدود مضبـوط در پرونده می باشـد.
639 فرعـی مجـزی شـده از 110 فرعـی از 2057- اصلـی آقـای 
یوسـف زاده جعفـری راوری از مـوازی 60 سـهم مشـاع از کل 96 
سـهم ششـدانگ خانـه واقـع در راور خیابـان معلم بخـش 18 کرمان 
بـه مسـاحت 185/40متر مربع به حدودات شـماال بطـول 8/85 متر 
تـه دیـوار مشـترک با منـزل معصومـه محمـودی پـالک 110 فرعی 
از 2057 اصلـی شـرقا بطـول 18 متـر دیـوار مشـترک با منـزل ورثه 
احمـد علمـدار پالک 110 فرعـی از 2057 اصلی جنوبـا بطول 8/75 
متـر درب و دیواریسـت بـه کوچه غربـا بطول 18 متر دیوار مشـترک 
بـا منـزل مهدیـه محمـودی پـالک 110 فرعـی از 2057 اصلـی. در 
ضمـن نسـبت بـه کل ششـدانگ ملک اولیه پـالک فوق قبـاًل تحدید 
حـدود بعمـل آمـده اسـت و حـدود برابر صورتجلسـه تحدیـد حدود 

مضبـوط در پرونـده می باشـد.
640 فرعـی مفـروز از 110 فرعـی از 2057- اصلـی خانـم معصومـه 
از کل 96 سـهم  از مـوازی 60 سـهم مشـاع  محمـودی خورنـدی 
ششـدانگ خانـه واقـع در راور خیابـان معلـم بخـش 18 کرمـان بـه 
مسـاحت 160/20 متـر مربـع بـه حـدودات شـماال بطـول 8/9 متـر 
درب و دیواریسـت به کوچه شـرقا بطول 18/05 متر دیوار مشـترک 
بـه منـزل ورثـه احمـد علمـدار پـالک 110 فرعـی از 2057 اصلـی 
جنوبـا بطـول 8/85 متـر دیـوار مشـترک بـه منـزل یوسـف جعفری 
پـالک 110 فرعـی از 2057 اصلـی غربـا اول بطـول 1/20 متر دیوار 
مشـترک بـه منـزل مهدیـه محمـودی پـالک 110 فرعـی از 2057 
اصلـی دوم بطـول 16/85 متـر دیـوار مشـترک بـه منـزل محمـد 
کاربخـش پـالک 110 فرعـی از 2057 اصلـی. در ضمـن نسـبت بـه 
کل ششـدانگ ملـک اولیـه پـالک فـوق قبـاًل تحدیـد حـدود بعمـل 
آمـده اسـت و حـدود برابـر صورتجلسـه تحدیـد حـدود مضبـوط در 

پرونـده می باشـد. 
217 فرعـی از 2207- اصلـی آقـای محمـد رضـا کمالـی پـور راوری 
از موازی 670 سـهم و سـه هشـتم سـهم مشـاع از کل 1560 سـهم 
ششـدانگ خانـه واقـع در راور خیرآبـاد کوچه شـهید محمـود کمالی 
بخـش 18 کرمـان به مسـاحت 606/7 متـر مربع به حدودات شـماال 
بطـول 19/4 متـر دیـوار اختصاصـی بـه زمیـن محمد کمالـی پالک 
2207 اصلـی شـرقا بطـول 28/4 متـر دیواریسـت به باغ داود مرشـد 
زاده پـالک 215 فرعـی از 2057 اصلـی جنوبـا در سـه قسـمت کـه 
قسـمت دوم شـرقی اسـت اول و دوم دیـوار اختصاصی بـه طول های 
12/10 متـر و 3 متـر بـه خانـه مریـم کمالـی پـالک 2207 اصلـی 
سـوم بطـول 9/3 متـر درب و دیواریسـت به کوچه غربـا بطول 31/7 
متـر دیـوار اختصاصـی بـه خانه الهـام کمالی پـالک 2207 اصلی. در 
ضمـن نسـبت بـه کل ششـدانگ ملک اولیه پـالک فوق قبـاًل تحدید 
حـدود بعمـل آمـده اسـت و حـدود برابر صورتجلسـه تحدیـد حدود 

مضبـوط در پرونـده می باشـد.
لـذا بدینوسـیله بـه اطـالع عموم می رسـاند اشـخاصی که نسـبت به 
ماهیـت ملـک معترض هسـتند ظرف مـدت 90 روز از انتشـار آگهی 
و اشـخاصی کـه نسـبت به حـدود و حقـوق ارتفاقی معترض هسـتند 
ظـرف مـدت 30 روز از انتشـار آگهـی مطابـق مـاده 86 آییـن نامـه 
قانـون ثبـت اعتـراض خـود را کتبـاً بـه واحـد ثبتـی تسـلیم نمایند 
و ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض بـه اداره ثبـت 
محـل، دادخواسـت الزم بـه مرجـع قضایـی تقدیم و گواهـی مربوطه 
را بـه ایـن اداره تحویـل نماینـد در غیـر اینصـورت متقاضـی ثبت یا 
نماینـده قانونـی وی مـی توانـد بـه دادگاه مربوطه مراجعـه و گواهی 
عـدم تقدیـم دادخواسـت را دریافـت و بـه اداره ثبـت تسـلیم نمایند 
اداره ثبـت بـدون توجـه بـه اعتـراض عملیـات را بـا رعایـت مقررات 

ادامـه مـی دهد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: پنج شنبه 94/5/1

تاریخ انتشار نوبت دوم: یکشنبه 94/6/1

م الف 136
رئيس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان راور
محمود مهدی زاده 

آگهی نوبتی و تحدیدی موضوع ماده 13 قانون و ماده 13 آیین نامه 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 

)سه ماهه اول سال 1394( اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان راور

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
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توصيه

مسافرت و ديابت 
 مريم عزيزيان 

مسـافرت مسـتلزم برنامـه ریـی در زمینـه مقصـد سـفر، 
زمان مسـافرت و تدارکات الزم برای مسـافرت می باشـد  
و بـرای لـذت بـردن از آن الزم اسـت کـه طـی سـفر نیز 
بـه سـالمت و کنتـرل قنـد خـون نیـز توجه کنیـم. برای 
اینـکار الزم اسـت بـه چنـد نکتـه مهـم امـا سـاده توجه 

 . کنیم
توصيه های عمومی

* اگـر قرار اسـت برای مـدت طوالنی به مسـافرت بروید 
بهتـر اسـت 6 هفتـه قبـل از مسـافرت بـه پزشـک خـود 
مراجعـه کنیـد تا قبل از سـفر بررسـی هـا و توصیه های 
الزم را بـرای شـما انجام دهند، همینطور از پزشـک خود 
بخواهیـد کـه نامـه ای برای شـما بنویسـد کـه در آن نام 
دارو و یـا مکمـل هـای مصرفی شـما به همـراه داروها یا 
غذاهایـی کـه نسـبت به آنهـا آلـرژی دارید را ثبـت کند. 
* جهـت مسـافرت هـای خـارج از کشـور الزم اسـت که 
بـرای بعضـی از بیمـاری هـا واکسـینه شـوید، حتمـا در 

ایـن مـورد نیـز بـا پزشـک خـود مشـورت نمایید. 
* اگـر بـرای مسـافرت بـه منطقـه ای مـی رویـد کـه از 
نظـر زمانـی با زمان و سـاعت شـما متفاوت اسـت، حتما 
در مـورد تطبیـق داروهـای خـود بـا سـاعت و زمـان آن 

منطقـه آمـوزش ببینید. 
را  دیابتـی خـود  * در سـفر همیشـه کارت شناسـایی 
همـراه داشـته باشـید. اگـر تنهـا سـفر می کنیـد حداقل 
بـه یـک نفر از هـم گروهی هـای خود، مهمانـدار هواپیما 

و یـا قطـار بگوئیـد کـه دیابتی هسـتید. 
ماشـین(  و  قطـار  )هواپیمـا،  هـا  مسـافرت  همـه  در   *
مقـداری میـان وعـده یـا غـذا بـه همـراه داشـته باشـید 
کـه اگر دسترسـی به غـذا یا رسـتوران نداشـتید و اینکه 
غـذا دیرتـر آمـاده شـد برنامه غذایی شـما دچـار اختالل 

 . د نشو
* در مسـافرت مراقـب پاهـای خود باشـید و هرگز بدون 

کفـش حتی در اسـتخر و حمـام راه نروید. 
تجهیزات مورد نیاز برای سفر 

* دو برابـر نیـاز یـک ماه خود دارو، وسـایل تسـت قند و 
تزریق انسـولین بـه همراه. 

* برای حمل انسـولین کیف مخصوص داشـته باشـید تا 
از فاسـد شدن انسـولین جلوگیری کنید.

* اگـر انسـولین تزریق مـی کنید حتما کیـت گلوکاگون 
را بـه همراه خـود ببرید.

* همـراه خـود بعضـی از داروها مثـل داروهای مسـکن، 
ضـد سـوختگی، ضـد حشـره گزیدگـی، بانـداژ و گاز بـه 

همراه داشـته باشـید. 
برای مسافرت با هواپیما و قطار 

* صندلـی کنـار راهـرو را انتخـاب کنیـد تـا راحـت تـر 
از  یـا  و  انسـولین جابجـا شـوید  تزریـق  بـرای  بتوانیـد 

کنیـد. اسـتفاده  دستشـویی 
* در هنـگام پـرواز داروها، دسـتگاه تسـت قند و وسـایل 
مـورد نیـاز تزریـق را در کنـار خـود بگذارید و آنهـا را در 

قسـمت بـار نگذارید.
* هنـگام تزریـق انسـولین در هواپیما، هوادهـی به ویال 
انسـولین، پیـش از کشـیدن انسـولین بـه داخل سـرنگ 

نیست. الزم 
اصول رانندگی مطمئن

* قبـل از شـروع رانندگـی حتمـا قنـد خـون خـود را 
چـک کنیـد، در صورتـی که قند خون شـما پائین اسـت 

نکنید.  رانندگـی 
* قبـل از رانندگـی مطمئـن باشـید کـه دسـتگاه تسـت 
قنـد خـون و میـان وعـده بـه همـراه دارید. در هـر زمان 
کـه احسـاس کردیـد کـه قنـد خـون شـما پائین اسـت. 
ماشـین را متوقـف کنیـد و قند خون خـود را چک کنید. 
طبـق نظریـه انجمن دیابت آمریکا، 30 تـا 60 دقیقه بعد 
از اینکـه قند خون شـما بـه محدوده نرمال رسـید دوباره 
بـه رانندگـی ادامـه دهیـد چـرا که بـرای بهبـود عملکرد 

شـناختی نیازمند زمان هسـتید. 
* در صـورت افـت قنـد از قندهـای سـاده و زود جـذب 
مثـل آبمیـوه، نوشـابه غیـر رژیمـی، آبنبـات ویـا قنـد 
اسـتفاده کنیـد و بعـد از 15 دقیقـه دوبـاره قنـد خود را 
انـدازه گیـری کنیـد در صورتیکـه هنـوز قند خون شـما 
پائیـن اسـت یکبار دیگر درمـان افت قند را بـه روش باال 
انجـام دهیـد. بعـد از اینکـه قنـد شـما بـه میـزان نرمال 
رسـید حتمـا غـذا یا یک میـان وعده که حـاوی پروتئین 

اسـت مصـرف کنید. 
* اگـر شـما دچار افـت قند بـدون عالمت هسـتید نباید 
رانندگـی کنیـد. اکثر افـراد عالئم و نشـانه هایی در زمان 
افـت قنـد دارنـد که بـه آنها هشـدار مـی دهد کـه دچار 
افـت قنـد شـده انـد، اگـر شـما ایـن عالئـم و نشـانه هـا 
را نداریـد حتمـا بـا پزشـک خـود در ایـن مورد مشـورت 
کنیـد و تـا زمانـی کـه افـت قنـد بـدون عالمـت داریـد 

نکنید. رانندگـی 
* در صورتیکـه مشـکالتی مثل افت قنـد بدون عالمت و 
یـا کاهـش دیـد دارید بهتر اسـت کـه از افراد خانـواده یا 
دوسـتان بخواهیـد کـه به جای شـما رانندگـی کنند و یا 
از وسـایل حمـل و نقـل عمومی مثل تاکسـی یـا اتوبوس 

کنید. استفاده 

پيشگيری از 
عواقب وخيم ديابت 
حاملگی

عواقـب  از  پیشـگیری  بـرای 
وخیـم دیابـت حاملگـی بایـد در 
تمامـی زنـان حامله تسـت غربال 
گـری این بیمـاران انجام شـود و 
زمان مناسـب بـرای انجـام دادن 
این تسـت در بیمـاران در معرض 

خطـر در اولیـن مراجعه و سـایر افـراد در هفته 24 تا 28 حاملگی می باشـد. در 
صـورت وجـود اعـالم خطر دیابـت مثـل ماکروزمی یا جنین درشـت جثـه باید 
تسـت غربـال گـری دیابت مجدداً در سـه ماهه سـوم تکـرار شـود.عارضه اصلی 
دیابـت حاملگـی ماکروزومـی جنیـن می باشـد که مـی تواند زایمان سـخت را 
بـه همـراه داشـته باشـد و عارضـه دیگـر افـت قند خـون نـوزادان این مـادران 
پـس از تولـد مـی باشـد کـه در صـورت سـهل انـگاری و عـدم تشـخیص مـی 
توانـد مشـکالت مغـزی را بـه همـراه داشـته باشـد..اگرچه دوران حاملگی زمان 
مناسـبی بـرای کـم کـردن وزن نیسـت اما ایـن بیماران بهتر اسـت بیـش از 7 
کیلوگـرم افزایـش وزن پیـدا نکننـد و در عیـن حال کالـری  دریافتـی آن ها از 
1200 تـا 1800 کیلـو کالـری در روز  کمتـر نشـود ورزش کردن مـی تواند در 

کاهـش قنـد خـون و کنتـرل بیمـاری نقش مؤثری داشـته باشـد.

گياهان مفيد
برای ديابت

امـروزه دیابـت یکی از شـایع 
جهـان  در  هـا  بیمـاری  تریـن 
جمعیـت  از  نیمـی  کـه  اسـت 
هسـتند.  مبتـال  آن  بـه  جهـان 
 Readers« به گـزارش سـایت
Digest« در بیمـاری دیابت به 
علت ترشـح ناکافی انسـولین که 

یکـی از مهـم تریـن هورمون هـای بدن به حسـاب می آید، میـزان قند خون 
از حـد طبیعـی خـارج می شـود. این بیماری بـا ایجاد مشـکالت و اختالالتی 
ماننـد بیمـاری قلبـی عروقـی، حمله قلبی، آسـیب بـه اعصـاب و قانقاریا می 
توانـد زندگـی فـرد را بـه خطـر انـدازد. بنابرایـن بـرای داشـتن زندگـی بهتر 
و سـالم تـر، بایـد از بـدن خـود خـوب مراقبـت و بـرای پیـش گیـری از این 
بیمـاری مهلـک میـزان متعـادل قنـد خـون را حفـظ کنیـم.از زمـان قدیـم، 
گیاهـان متفاوتـی بـرای درمـان ایـن بیمـاری بـه کار مـی رفـت کـه از نظـر 
علمـی نیـز تاثیـر آن هـا ثابت شـده اسـت. در این مطلـب به تعـدادی از این 
گیاهـان اشـاره خواهیـم کـرد. آلوئـه ورا؛ آلوئـه ورا بـه عنوان گیاه شـفابخش 
شـناخته شـده اسـت. شیره خشـک شـده و ژل که از قسـمت داخل برگ ها 

بـه دسـت مـی آیـد در کاهـش میـزان گلوکز خـون بسـیار موثر اسـت. 

مشكالت پوستی 
مرتبط به ديابت 
یـس  ز نتو کا ا
 A c a n t h o s i s ( نـس یکا نیگر
ناراحتـی  نوعـی   ،)nigricans
پوسـتی اسـت که با تیـره و ضخیم 
پوسـت  از  هایـی  قسـمت  شـدن 
تـا  کـه  هایـی  بخـش  بخصـوص 
مـی خورنـد، همراه اسـت. پوسـت 
تیـره و یـا قهـوه ای شـده و گاهی  

برجسـته مـی شـود کـه بـه اصطـالح بحالـت مخملـی در مـی آیـد. غالبـاً بصورت 
یـک زگیـل گوشـتی کوچـک)wart(  بنظـر مـی رسـد. ایـن زگیل های گوشـتی 
کوچـک در دو طـرف یـا پشـت گـردن، زیـر بغـل- زیـر سـینه و کشـالۀ ران دیده 
مـی شـوند. در ایـن بیماری غالباً برجسـتگی های سـر انگشـتان ظاهـر غیرعادی و 
مشـخصی پیـدا مـی کند. این بیماری بیشـتر در افـراد دارای اضافـه وزن دیده می 
شـود. بـا اینکـه درمان مشـخصی بـرای آن وجـود ندارد، امـا کاهش وزن بـر بهبود 
ایـن بیمـاری تأثیـر دارد. آکانتوزیـس نیگریکانس معمـوالً به دنبال بیمـاری دیابت 
ایجـاد مـی شـود و بـه عنـوان یکـی از عالئـم مشـخصه دیابـت بحسـاب مـی آید. 
عوامـل دیگـری غیـر از دیابـت نیـز باعـث ایجـاد بیمـاری آکانتوزیـس نیگریکانس 
می شـود که از آن جمله می توان به آکرومگالی و سـندرم کوشـینگ اشـاره کرد. 
بنظـر مـی رسـد ایـن بیماری، پاسـخ پوسـت در برابـر مقاومت به انسـولین اسـت.

خبر خبرخبر

همسـر،  فرزنـد،  کـه  کسـی  عنـوان  بـه 
مبتـال  دیابـت  بـه  دوسـتمان  یـا  والدیـن 
اسـت، احتمـاال بارهـا از خـود پرسـیده ایم 
حمایـت  عزیزانمـان  از  بایـد  چگونـه  کـه 
کنیـم؟ آیـا در ایـن زمینـه کـم کاری کرده 
ایـم؟ چطـور به کسـی کـه دوسـتش داریم 
بـرای کنتـرل قنـد خونـش کمـک کنیم در 
حالـی کـه خـودش انگیزه ای بـرای این کار 

رد؟ ندا
پیـش از هـر چیـز بایـد بـه یـاد داشـته 
حمایـت  بیـن  باریکـی  مـرز  کـه  باشـیم 
انگیـزه  نبایـد  و  دارد  وجـود  دخالـت  و 
و  امـر  بـا  را  کـردن  تشـویق  و  بخشـیدن 
نهـی هـای پـی در پـی اشـتباه گرفـت. بـا 
ایـن حـال راه هایـی وجـود دارد کـه ما می 
توانیـم از طریق آنها عزیزانمـان را در زمینه 

کنیـم: همراهـی  دیابـت  کنتـرل 
مشـارکت کـردن؛ سـعی کنیـم تـا آنجـا 
کـه مـی توانیـم در زمینـه دیابـت و کنترل 
قنـد خـون اطالعـات بـه دسـت آوریـم و از 
باشـیم.  آگاه  عزیزانمـان  خـاص  نیازهـای 
ویزیـت  یـا  آموزشـی  هـای  کالس  در 
هـای پزشـکی بـا آنهـا همـراه شـویم. اگـر 
مسـئولیت خریـد یـا پخـت و پـز بـه عهـده 

مـا اسـت. بسـیار مهـم اسـت کـه در مـورد 
برنامـه غذایـی عزیزانتـان بـا مشـاور تغذیـه 

آنهـا صحبـت نماییـم. 
صحبـت و همدلـی؛ ابتال به دیابـت، تغییر 
بزرگـی بـرای مـا و عزیزانمان به حسـاب می 
آیـد؛ با ایـن حال مـی توانیم با آنهـا در مورد 
اینکـه در زمینه کنتـرل دیابت چـه انتظاری 
از مـا دارنـد صحبـت کنیـم. همچنیـن بایـد 
بـه آنهـا نشـان دهیـم کـه مـی تواننـد بدون 
نگرانـی از قضـاوت شـدن، بـا مـا در مـورد 
زمینـه  در  هایشـان  دغدغـه  و  احساسـات 
دیابـت صحبت نمایند. به یاد داشـته باشـیم 
کـه همدلـی ما نبایـد حالت تحمیـل به خود 
بگیـرد، بلکـه بایـد بـه عزیزانمـان اطمینـان 
خاطـر دهیـم کـه مـی تواننـد همیشـه روی 

کمـک و حمایـت مـا حسـاب کنند. 
بخـور، نخورهـا را کنـار بگذاریـم! سـعی 
عزیزانمـان  هـای  لقمـه  شـمردن  از  کنیـم 
هنـگام غـذا خـوردن خـودداری کنیـم، بـه 
یـاد داشـته باشـیم که همـه افراد بزرگسـال 
مـی خواهنـد و حـق دارند که کنتـرل کامل 
از  باشـند.  داشـته  خـود  غذایـی  رژیـم  بـر 
سـوی دیگـر هر چند کـودکان بـرای کنترل 
قندشـان به کمک شـما برای رعایـت برنامه 

غذایـی نیـاز دارنـد، امـا بایـد حـق انتخـاب 
مـواد غذایـی را بـرای نوجوانـان دیابتی قائل 
شـویم. آنچـه از دسـت مـا بـر مـی آیـد این 
اسـت که انـواع انتخاب های غذایی سـالم را 

در اختیـار عزیزانمـان قـرار دهیـم. 
یـاد  بـه  دلسـوزی!  نـه  کنیـم،  حمایـت 
داشـته باشـیم که نبایـد به دلیـل عالقه ای 
کـه بـه عزیـزان دیابتـی مـان داریـم، برنامه 
کنتـرل قنـد را سـخت گیرانه تصـور کنیم و 
عـدم رعایـت برنامـه غذایی، عدم تسـت قند 
خـون روزانـه و یـا عـدم اسـتفاده صحیح از 
دارو و انسـولین آنهـا را توجیـه کنیـم و بـه 
آنهـا این احسـاس را منتقـل کنیم که جدی 
نگرفتـن برنامـه درمانیشـان اشـکالی ندارد. 
مراقـب خودمـان هـم باشـیم؛ مـا نمـی 
و  حمایـت  دیگـری  شـخص  از  توانیـم 
مراقبـت نماییـم، مگـر آنکـه نیازهـای اولیه 
ایـن  باشـیم،  گرفتـه  نظـر  در  را  خودمـان 
موضـوع به ویـژه در مـورد والدیـن کودکان 
دیابتـی بسـیار حائـز اهمیت اسـت بنابراین 
بایـد خـواب کافـی و تغذیه مناسـب داشـته 
و  اسـتراحت  بـرای  را  زمانـی  و  باشـیم 
کاهـش فشـارهای روانـی در نظـر بگیریـم. 
و  کـودکان  از  مراقبـت  بـرای  اطرافیـان  از 

سـالمندان مبتـال بـه دیابت کمـک بگیریم.
بـاور  شـنویم،  مـی  کـه  را  چیـزی  هـر 
نکنیـم؛ بـه یاد داشـته باشـیم کـه نصایح و 
توصیـه های اطرافیان لزوما درسـت نیسـت. 
کاری کـه بـرای کنتـرل قنـد پسـر عمـه یا 
دختـر همسـایه کمـک کننـده بوده، شـاید 
بـرای عزیـزان مـا نـه تنهـا کمـک کننـده 
نباشـد بلکـه مشـکالتی را نیـز بـرای آنها به 
همـراه آورد. همچنیـن نسـبت بـه باورهای 
نادرسـت در زمینـه دیابـت هشـیار باشـیم، 
باورهایـی ماننـد اینکـه فـرد دیابتـی نبایـد 
شـیرینی بخـورد بـه یـاد داشـته باشـیم که 
کادر  طـرف  از  هـا  توصیـه  تریـن  درسـت 

درمـان صـورت مـی گیـرد. 
بـه  باشـیم؛  همـراه  عزیزانمـان  بـا 
بـه  کمـک  بـرای  کـه  باشـیم  داشـته  یـاد 
مسـیر  در  برداشـتن  گام  در  عزیزانمـان 
سـالمتی، مـا نیـز باید بـا آنها همراه شـویم 
و عـادات ناسـالم خـود را تغییـر دهیـم؛ بـه 
همـراه آنها بـه ورزش بپردازیـم، از غذاهای 
سـالم اسـتفاده نماییم و نـگاه و برخوردمان 
با مسـائل اسـترس زا را تغییـر دهیم به این 
ترتیـب حتـی اگر فرزنـد، والدین، همسـر یا 
دوسـت مـا در امر کنتـرل دیابـت همکاری 
کافـی نداشـته باشـد، رفتـار مـا مـی توانـد 

بـرای آنهـا انگیـزه بخـش باشـد.

همراهی با عزيزانمان در مسير كنترل ديابت
 سيما عباسی 

خبر

بیماری کبد چرب غیرالکلی در دیابت
 ترجمه: مريم عزيزيان و سيما عباسی 

دیابـت بـا طیفـی از بیمـاری هـای کبـدی، از جملـه 
کبـد چرب غیـر الکلی، اسـتئاتوهپاتیت و سـیروز کبدی 
همـراه بـوده و بـه عنوان عاملـی مهم برای بیمـاری های 

کبـدی به شـمار مـی آید. 
بیمـاری کبـد چـرب غیرالکلی، بـه عنـوان کبد چرب 
در غیـاب مصـرف حداقـل روزانـه 20 گرم الـکل، تعریف 
مـی شـود. ایـن بیمـاری، از شـایع تریـن بیمـاری هـای 
کبـدی اسـت کـه هـم بـودی باالیـی بـا دیابـت نـوع دو 
و چاقـی دارد؛ بـه ایـن ترتیـب کـه براسـاس ارزیابـی بـا 
بـه دیابـت و %78  افـراد مبتـال  از  اولتراسـوند، %21 
از افـراد مبتـال بـه چاقـی، دچـار کبـد چـرب هسـتند. 
الـی   17 در   ،)NASH( الکلـی  غیـر  اسـتئاتوهپایت 
25 درصـد از بیمـاران مبتـال بـه بیمـاری کبـد چـرب 
غیـر الکلـی رخ مـی دهـد. گفتنـی اسـت براسـا گزارش 
غیـر  چـرب  کبـد  بیمـاری  شـیوع  مختلـف،  مطالعـات 
 %34 بیـن  دیابتـی،  بیمـاران  در   )NAFLD( الکلـی 
تـا 74% درصـد اسـت. پاتوژنـز NALFD اسـاس بـه 
عـدم تعـادل برداشـت و سـنتز اسـیدهای چـرب توسـط 
کبـد و اکسیداسـیون و دفـع آنهـا، بـر می گـردد. دیابت 
بـا دیـس لیپیدمـی، بـه صـورت تـری  نـوع دو عمومـاً 
گلیسـرید و LDL بـاال و HDL پاییـن، همـراه اسـت. 
مقاومـت بـه انسـولین باعـث لیپولیـز و در عیـن حـال 
افزایـش اسـیدهای چـرب آزاد خون می گردد کـه نهایتا 
توسـط کبـد برداشـت و اکسـیده شـده و منجر بـه تولید 
رادیـکال هـای آزاد می گردد. این رادیکالهـای آزاد باعث 
تولیـد سـیتوکین های موضعـی می شـوند؛ TNF-a به 
عنـوان یـک نشـانگر پیـش التهابـی، در بیمارانـی دچـار 
مقاومـت بـه انسـولین، بـاال اسـت. ایـن در حالـی اسـت 
و  لیپوژنیـک  آنتـی  یـک  عنـوان  بـه  آدیپونکتیـن،  کـه 
ضـد التهـاب در ایـن بیمـاران کاهـش مـی یابـد. ایـن 
مسـائل باعـث بـروز NAFLD و نهایتـا NASH مـی 
گـردد. TNF-a باعـث تولیـد میتوکندریایـی گونه های 
اکسـیژن فعـال )ROS( و حرکـت سـلول هـای التهابی 
بـه سـوی کبـد می گـردد و منجر بـه اسـتئوهپاتیت می 

. د شو
بیمـاری شـامل تغییـر سـبک زندگـی  ایـن  درمـان 
افزایـش  و  برنامـه غذایـی  یعنـی کاهـش وزن، اصـالح 

فعالیـت بدنـی روزانـه اسـت.
کاهـش وزن:3% تـا 5% کاهـش وزن سـبب بهـود 
اسـتئاتوز شـده، 5% تـا 10% کاهش وزن سـبب بهبود 

پارامترهـای کلینیکـی و پاتولـوژی شـده و 10% کاهش 
وزن در بهبـود نکـروز و التهـاب موثـر اسـت. نکتـه مهـم 
ایـن اسـت کـه ایـن کاهـش وزن بایـد بـه آرامـی و بـه 
صـورت کنتـرل شـده بـه دسـت آیـد؛ بـه ایـن منظـور 
کاهـش وزنـی معـادل kg/wk 0/5 توصیـه مـی شـود 
کاهـش وزنـی برابـر kg/wk 1/6 مـی توانـد بـا التهـاب 

وریـد کبـدی و پیشـرفت فیبـروز مرتبـط باشـد. 
داروهـای کاهـش وزن مخصوصـا اورلیسـتات مزایـای 
خاصـی بـر روی بیمـاری هـای کبـدی نـدارد و در واقـع 
اثـرات آنهـا زمانـی اسـت کـه همـراه بـا اصـالح عـادات 

غذایـی و ورزش باشـد. 
در افـراد مبتـال بـه چاقـی کشـنده )BMI<40( کـه 
قـادر بـه تغییـر رفتـار و اصـالح سـبک زندگـی نیسـتند 
باریتریـک بـرای درمـان چاقـی، توصیـه مـی  جراحـی 
ریسـک  کاهـش  وزن،  کاهـش  بـا  جراحـی  ایـن  شـود 
بیمـاری هـای قبلـی مـی تواند سـبب بهبود کبـد  چرب 
شـود. ایـن جراحـی در بیمـاران مبتـال بـه NAFLD و 

NASH  کـه فاقـد سـیروز باشـند مشـکلی نـدارد امـا 
در افـراد مبتـال بـه سـیروز مخصوصـا بـا افزایـش فشـار 

وریـدی توصیـه نمـی شـود. 
اصـالح برنامـه غذایـی: برنامـه غذایـی توصیـه شـده 
شـامل کاهـش کالـری دریافتی روزانـه به میـزان 500-

600 کالـری و کاهـش کربوهیـدرات و اسـیدهای چـرب 
اشـباع دریافتـی اسـت. NASH بـا رژیم غذایـی حاوی 
کلسـترول و چربـی بـاال، میـزان کـم چربـی غیر اشـباع، 
فیبر و آنتی اکسـیدان )ویتامین E، C( در ارتباط اسـت. 
ورزش: ورزش سـبب بهبـود مقاومـت بـه انسـولین و 
کاهـش چربی کبـدی می شـود و برای همه افـراد مبتال 
بـه کبـد چـرب 3 تـا 5 جلسـه در هفته ورزش هـوازی با 
شـدت متوسـط بـه مـدت 30 دقیقـه توصیه می شـود. 

داروهـا: تجویـز متفورمیـن در کبـد چـرب، بـا نتایـج 
مختلفـی همـراه بـوده اسـت؛ چنانچـه برخـی مطالعـات 
ابتـال  عـدم  صـورت  در  حتـی  را،  متفورمیـن  مصـرف 
دانسـته  مؤثـر  بیمـاری  ایـن  درمـان  در  دیابـت،  بـه 

کـردن  نرمـال  در  هـا  تیازولیدیـن  و  متفورمیـن  انـد. 
و  اسـتئاتوز  کاهـش  مـوارد،   %50 در  آمینوترانسـفراز 

باشـند.  التهـاب و نکـروز مـی تواننـد موثـر  بهبـود 
 Pioglitazone و Rosiglitazone( تیازولیدین ها
سـطح  کاهـش  انسـولین،  بـه  حساسـیت  بهبـود  بـا   )
اسـتئاتوز  کاهـش  سـبب  سـرمی  آمینوترانسـفرازهای 
و التهـاب کبـدی مـی شـوند. اثـرات ایـن داروهـا ماننـد 
ویتامیـن E اسـت بـا این تفاوت کـه سـبب افزایش وزن 
مـی شـوند. ایـن دسـته دارویـی بـرای افـراد غیردیابتی 
مبتـال بـه اسـتئاتوز توصیـه مـی شـود امـا مصـرف آن با 
احتمـال بـروز سـرطان مثانـه و افزایـش وزن ناخواسـته 

اسـت. مرتبط 
فیبـرات هـا و اسـتاتین هـا بـرای درمان ایـن بیماری 
توصیـه نمی شـوند. بـه طور کلی اسـتاتین هـا و فیبرات 
هـا بـرای درمـان دیـس لیپیدمـی در بیمـاران مبتـال به 

NAFLD توصیـه می شـود. 
 NAFLD درمـان  بـرای   C ویتامیـن  هـا:  مکمـل 
توصیـه نمـی شـود. امـا ویتامیـن E در نرمـال کـردن 
سـطح سـرمی آمینـو ترانسـفرازها، کاهـش اسـتئاتوز و 
التهـاب کبـدی مؤثـر اسـت امـا در فیبـروز اثری نـدارد. 
 NASH در کل بـرای افـراد  غیـر دیابتـی کـه بیوپسـی
آنهـا را تاییـد کـرده اسـت، مصـرف ویتامیـن E سـبب 
و  شـده  آزمایشـگاهی  و  بیوپسـی  هـای  یافتـه  بهبـود 
توصیـه می شـود کـه این درمـان ادامـه پیدا کنـد. برای 
افـراد غیردیابتـی مبتال بـه NASH، اولیـن خط درمان 
مصـرف ویتامیـن E بـوده اما برای امـگا-3، بدون کاهش 
چربـی  کاهـش  سـبب  آمینوترانسـفراز،  سـرمی  سـطح 
کبـدی  شـده امـا میـزان مطلـوب آن هنـوز مشـخص 
نبـوده و نیـاز بـه مطالعـات بیشـتر در ایـن زمینه اسـت. 
در نهایـت مـی تـوان گفـت کـه دیابـت بـا طیفـی از 
بیمـاری هـای کبـدی شـامل بیمـاری کبـد چـرب غیـر 
الکلـی، اسـتئاتوهپاتیت و سـیروز کبـدی، همـراه بـوده 
و پاتوفیزیولـوژی ارتبـاط دیابـت بـا ایـن بیمـاری هـا، 
پیچیـده بـوده و هنـوز بـه  خوبی مشـخص نشـده اسـت 
بـا وجـودی که برخـی داروهـای خوراکی کاهـش دهنده 
قنـد خـون در کنتـرل ایـن بیماری هـا مؤثرتـر عمل می 
کننـد، بایـد از آنهـا بـا احتیـاط اسـتفاده شـود، بـه ویژه 
اگـر بیمـار دچـار نقـص عملکرد کبدی ناشـی از سـیروز 
شـده باشـد؛ در چنین شـرایطی انسـولین درمانی، ارجح 

ست. ا
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كنترل زبان
 تنظيم: مهدی حسن نژاد

زبـان مهـم تریـن کلیـد دانـش و فرهنـگ و عقیده و 
اخـالق اسـت و اصـالح آن سرچشـمه همـه اصالحـات 
اخالقـي و انحـراف آن سـبب انـواع انحرافات اسـت.زبان 
ترجمـان دل و نماینـده عقـل و کلیـد شـخصیت و مهم 
تریـن دریچـه روح اسـت. آن چـه بر صفحه روح انسـان 
نقـش مـي بنـدد. قبـل از هـر چیز بـر صفحه زبـان و در 
البـالي گفتـه هـاي او ظاهـر مـي شـود. زبـان در عیـن 
اینکـه یکـي از شـگفت انگیزتریـن آفریدهاي پـروردگار 
و از بزرگتریـن نعمتهـاي او اسـت ، مـي توانـد بسـیار 
خطرناک و سرچشـمه گناهان بیشـماري باشـد و خرمن 
سـعادت انسـان را بـه آتـش بکشـد. پیامبر مکرم اسـالم 
زیبایـي انسـان را در زبـان او مـي دانـد. »الجمـال فـي 
اللسـان«) بحـار االنـوار، ج77، ص 141.( سـخن گفتـن 
نعمـت بسـیار بزرگي اسـت کـه عامل تفهیـم در زندگي 
اجتماعـي آدمـي اسـت، هـر چـه اجتمـاع بـزرگ تـر و 
روابـط گسـترده تر شـود نیـاز به خوب صبحـت کردن و 
مقید به آداب گفتگو شـدن بیشـتر مي شـود. در جامعه 
کسـاني موفـق ترنـد که بهتـر مـي توانند خواسـته ها و 
نظریـات خـود را بیـان کننـد و یـا خوب و فصیـح و زیبا 
سـخن گوینـد و از آنجـا کـه زبـان مهم تریـن وسـیله 
ارتبـاط انسـان ها بـا یکدیگـر و اطـالع رسـاني و مبادلـه 
افـکار و اندیشـه ها اسـت، مي تـوان آن را از فعال تریـن 
عضـو بـدن یـاد کـرد، زبـان بیـش از هـر چیـز دیگـر بر 
انسـان حاکمیت دارد، و همیشـه در اختیار انسـان است 
از ایـن رو اگـر افسـار گسـیخته باشـد، خطـرات آن بـا 
خطـرات هیـچ یـک از اعضـاء دیگـر قابل قیاس نیسـت، 
برمي خیـزد،  زبـان  از  کـه  کبیـره اي  گناهـان  و  آفـات 
بسـیار اسـت کـه مي تـوان آن را بـه گفتـه بعضـي بـه 
غیبـت، سـخن  دروغ،  تهمـت،  ماننـد:  رسـانید  صدهـا 
چینـي، گواهـي بـه باطـل، خودستایي،اشـاعه فحشـاء و 
نشـر اکاذیـب، بیهـوده گفتـن، ناسـزا گویـي، خشـونت 
بـا زبـان، اصـرار بي جـا، تکـدي گـري و چاپلوسـي بـا 
زبـان، مسـخره کـردن و آزار رسـاني به دیگران بـا زبان، 
نکوهـش دیگـران، کفـران نعمت بـا زبان، تبلیـغ باطل و 
تشـویق بـه گنـاه، وعـده دروغ، بدزباني، نهـي از معروف 

و امـر بـه منکـر با زبـان و...
و بعضـي از گناهـان نیز بـه طور غیرمسـتقیم از زبان 
سرچشـمه مي گیـرد و مي توانـد رابطه اي با زبان داشـته 
باشـد، ماننـد: ریـا، حسـادت، تکّبـر، قتـل نفـس، زنـا و 
روابـط نامشـروع و...بر همین اسـاس از رسـول خدا)ص( 
روایت شـده فرمـود: »اّن اکثر خطایا ابن آدم في لسـانه؛ 
قطعاً بسـیاري از گناهان انسـان از ناحیه زبان او اسـت.« 
و نیـز فرمود:»نجـاة المؤمـن فـي حفظ اللسـان )نجات و 
رسـتگاري انسـان بـا ایمـان در کنتـرل زبـان اسـت روز 
قیامـت باطـن همیـن دنیاسـت، یعنـي عالم نظیر سـکه 
دو رویـي اسـت کـه ظاهرش دنیـا و باطنـش آخرت مي 
باشـد. بـه فرمایـش قـرآن اینجا عـرض و آنجـا حقیقت، 
اینجـا ظاهـر و آنجـا باطـن اسـت و در روز قیامت باطن 
هـا بـر مـال مـي شـوند. زبـان درازي، بداخالقـي و زخم 
زبـان در دنیـا اینچنیـن نتیجـه اي نیـز در آخـرت دارد. 
یعنـي هـر چه زبـان در دنیا درازتـر باشـد در آخرت نیز 
درازتـر مـي گـردد، بطوري کـه بـر روي زمیـن افتاده و 
پایمـال مـي شـود. دیدن عیـوب خویش و ناخوشـنودي 
از گناهـان و پشـیماني از رفتارهـاي ناپسـند، از نشـانه 
هـاي ایمان اسـت و شـما دوسـت عزیز میبایسـت براي 
داشـتن چنیـن حالـي خداونـد را شـاکر باشـید. آزار و 
اذیـت مومـن در اسـالم حـرام اسـت و بـه طـور کلـي 
شکسـتن دل انسـان مؤمن کـه به تعبیر روایـات، احترام 
او از کعبـه بیشـتر اسـت، داراي آثـار وضعـي و جانبـي 
فراوانـي اسـت و دلـي کـه شکسـت بـه سـادگي التیـام 
نمـي یابـد و جبـران آن دشـوار اسـت؛ پـس در مرحلـه 
اول بایـد انسـان مراقـب باشـد دل کسـي را نشـکند و 
قلبـي را جریحـه دار نسـازد و اگـر خداي ناخواسـته این 
اتفـاق افتـاد باید به سـرعت جبـران و تالفـي کند و دل 
شکسـته را التیـام بخشـد و آن را بـه دسـت آورد و تنها 
اسـتغفار و آمـرزش کافـي نیسـت مگـر ایـن کـه بـه آن 
فرد دسترسـي نداشـته و یا از انسـان دور باشـد و انسان، 
قـدرت جبـران نداشـته باشـد کـه در این صـورت عالوه 
بـر اسـتغفار و طلب آمـرزش از درگاه الهـي باید در حق 
آن فـرد دعـاي خیـر کـرد و خیـر دنیـا و آخـرت او را از 
خداونـد درخواسـت نمـود و با ایـن کار انشـاءاهلل قلب او 
در باطـن از شـما راضي و خشـنود مي گـردد. در حدیث 
آمده اسـت کـه خداوند مـي فرماید: »انا عند المنکسـرة 
قلوبهـم؛ مـن همـدم قلـب هاي شکسـته هسـتم« یعني 
انسـان دل شکسـته، در پیشـگاه خداونـد داراي جایـگاه 
ویـژه اي اسـت و مـورد توجـه خداوند مي باشـد و دعا و 
نفریـن انسـان دل شکسـته خیلـي زود اثر مي بخشـد.

امـام زیـن العابدین)علیه السـالم( در حدیث شـریفي 
مـي فرمایـد: پـدرم در لحظـات آخـر عمـر عزیـزش، در 
آن شـرایط سـخت روز عاشـورا در حالـي کـه خـون در 
رگ هایـش مـي غلطیـد مـرا در آغوش گرفـت و به من 
فرمـود: تـو را بـه آن چـه پـدرم نزدیـک وفاتـش به من 
فرمـود وصیـت مـي کنـم و آن این کـه: »یا بنـي! ایاک 
و الظلـم مـن ال تجـد علیـک ناصـرا اال اهلل؛ پسـر عزیزم! 
از ظلـم و سـتم بـه کسـي کـه یـار و یـاوري جـز خـدا 
نـدارد بپرهیز. )منتهي االمال، ج 1، ص 713، انتشـارات 

هجرت( 
شکسـتن دل انسـان و ناراحـت کـردن او از گناهانـي 
اسـت کـه داراي عواقـب بدي اسـت و باید خیلي سـریع 
از آن توبـه کـرد و بـه نحـوي دل آن فـرد را بـه دسـت 
آورد و او را از خـود راضـي و خشـنود نمـود. مثـال بـا 
عذرخواهـي و جبـران کـردن بـه وسـیله احسـان و یـا 
هدیـه اي و یـا کلمات دلنشـیني انـدوه و گرفتگـي را از 
آن فـرد برطـرف نمـود؛ چون دل شکسـتن آثـار بدي به 
دنبـال دارد و شکسـتگي او نـه تنهـا در اعمـال و زندگي 
و آسـایش مـا تأثیر منفـي دارد، بلکه اگر جبران نشـود، 
ناخشـنودي الهـي و عـذاب اخـروي را نیـز در پـي دارد.

اسـبق  کل  رئیـس  مظاهـری  طهماسـب 
شـدن  آزاد  موعـد  دربـاره  مرکـزی  بانـک 
از  پـس  ایـران  بلوکـه شـدن  امـوال  برخـی 
توافـق هسـته ای معتقـد اسـت: برخـی از این 
امـوال در قالـب قـرارداد بـا کشـور چیـن غیر 
قابـل بازگشـت شـده که ایـن قراردادها شـبه 

ترکمانچـای اسـت و قابـل دفـاع نیسـت.
بـه گـزارش اقتصـاد نیوز رئیس کل اسـبق 
دارایی هـای  موضـوع  دربـاره  مرکـزی  بانـک 
بانـک مرکـزی گفـت: بخشـی از ارزهـای آزاد 
شـده پـس از توافـق هسـته ای، جـزو ذخایـر 
ارزی اسـت امـا بلوکه نشـده و بانک مرکزی با 
یک سـری روش های مدیریتی توانسته آنها را 
از بلوکـه شـدن نجات دهد. بخشـی از ارزهای 
مـا هـم بلوکـه نشـده و در قالـب قراردادهای 
مختلفـی در اختیار برخی کشـورها مثل چین 
قـرار گرفته اسـت. البتـه این قراردادها اساسـا 
قراردادهـای خوبـی نبودنـد و من بـه آن لقب 

شـبه ترکمنچـای می دهم. 
وی در توضیـح این مطلب افـزود: ارز ما در 
اختیـار دولت چین اسـت و قـرارداد داریم که 
بلوکه نیسـت ولی از بلوکه شـدن بدتر است و 
اسـتفاده از آن بـرای بانک مرکزی به سـختی 
مقـدور اسـت. پس گرفتن این پـول در همین 
حـد بگویم کـه به راحتـی امکان پذیر نیسـت. 
در نهایـت هـم بـه اینجـا خواهیـم رسـید که 
یـک سـری کاال بـا کیفیـت پاییـن و قیمـت 
بـاال در ازای ایـن پول ها نصیـب بانک مرکزی 
می شـود. متاسـفانه می بینیـم کـه بـازار ما را 
یـک سـری کاالهـای چینـی تسـخیر کـرده 
اسـت. خیلـی از صنعتگـران و تجـار مـا بـا 
ایـن مشـکالت دسـت و پنجـه نـرم می کنند. 
تولیـدات داخلـی در ایـن چند سـال و از بابت 
همیـن واردات از چیـن ضربه هـای مهلکـی 
خـورده اسـت، چینی هـا بـا آن پولـی کـه از 
مـا در اختیـار دارنـد کاال تولیـد می کننـد و 

آن،  ازای  در  می توانیـد  فقـط  می گوینـد 
کاال بـه کشـور وارد کنیـد. حتـی در کارهـای 
صنعتـی تعـداد زیـادی از واحدهـای تولیدی 
که نتوانسـتند، نیازهای صنعتی ماشـین آالت 
خودشـان را یـا کاالهای مصرفی و واسـطه ای 
خودشـان را، یـا حتـی قطعـات خـودرو را در 
از کشـورهایی کـه  یـا  تولیـد کننـد  داخـل 
بـا کیفیـت خـوب می تواننـد تولیـد کننـد، 
داشـته باشـند، همـان قطعـات را بـا کیفیـت 
پایین تـر از چیـن می آورنـد. بـه دلیـل اینکـه 
پـول مـا دسـت آنهاسـت و می گوینـد بـا این 
پـول می توانیـد آن کاالهـا را ببریـد. در واقـع 
از آن پـول اسـتفاده می کننـد و ایـن کاالهـا 
را می آورنـد ایـن یـک ضربـه بـه اقتصـاد و به 

تولیـد مـا زده کـه بایـد ان شـاا... حل شـود. 
طهماسـب مظاهـری در ادامه گفـت: اما از 
زاویـه دید ذخایر نگاه کنیم، بخشـی از ذخایر 
ارزی مـا متاسـفانه بـه ایـن شـکل در اختیـار 

بعضـی کشـورها قـرار گرفتـه، ماننـد چیـن 
کـه ایـن مشـکل را دارد. بخشـی دیگـر در 
اختیـار کشـورهای دیگـر مثـاًل هندوسـتان 
قـرار گرفتـه کـه ذخایـر ارزی مـا را گرفتـه 
بـه  را  پولـش  بایـد  و  گرفتـه  نفـت  اسـت، 
حسـاب خزانـه می ریخـت و آن را تبدیـل به 

روپیـه کـرده و بعـد هـم گفتـه کـه بیاییـد 
روپیـه را ببریـد. تـازه آنهـا هـم از چینی هـا 
بیاییـد  کـه  می گوینـد  و  گرفته انـد  یـاد 
افـراد  یکسـری  و  ببریـد  هنـدی  کاالهـای 
را گذاشـته آنجـا کـه بـرای انجـام ایـن کار 

درآمـدی داشـته باشـند.

حكايت قراردادهای شبه تركمانچای ايران با چين 
خبر

در حالـی کـه در پـی توافـق اخیـر هسـته ای، 
محدودیت هـای پیـش روی حـوزه نفـت برداشـته 
شـده اسـت، برخـی شـرکای پیشـین ایـران کـه 
پیش تـر بـه دلیـل تحریم ها از ایـران رفتـه بودند، 
حـاال دوبـاره قصـد دارنـد بـه ایـران بازگرداند این 
در حالـی اسـت که مقامـات ایرانی اعـالم کرده اند 
تهـران میـزان تولیـدات نفـت خـود را تـا سـطح 
افزایـش خواهـد داد، ولـی  مـا قبـل تحریـم هـا 
فراینـدی  امـر،  ایـن  دارنـد  اعتقـاد  کارشناسـان 

طوالنـی مـدت خواهـد بود.
بـه گـزارش اقتصادنیـوز از زمانی کـه صحبت از 
برداشـته شـدن تحریم ها شد، بسـیاری از شرکای 
ایـران بـرای ورود به بازارهای نفـت، اعالم آمادگی 
کردنـد. هرچنـد که این ابـراز تمایل پیـش از این 
و در تفاهـم هسـته ای نیـز بـه چشـم می خـورد 
امـا ایـن بـار وضعیـت جدی تـر شـده، چـرا کـه 
تحریم هـا کـه مهم تریـن عامـل بـرای بازداشـتن 
ایـن کشـورها از همکاری بـود، حاال بـه کلی کنار 

اسـت. رفته 
یکـی از صحبت هایـی کـه در خصوص شـرکای 
نفتـی ایـران مطـرح می شـد،  بازگشـت آنهایی بود 
کـه پیـش از ایـن تجربـه همـکاری بـا ایـران را 
داشـتند. برخـی  از ایـن شـرکا بـه دلیـل تحریم و 
برخـی دیگـر به دلیل شکسـت در انجـام تعهدات، 
بـه کلـی از همـکاری بـا ایـران کنـار رفتـه بودند. 
یکـی از ایـن شـرکا، ژاپـن بـود کـه پیـش از ایـن 
بـه دلیـل تحریم هـا از میـدان نفتـی آزادگان کنار 
رفتـه بـود. کمـی بعـد نیـز، یـک شـرکت چینـی 
تعهـدات  اجـرای  در  کـه  مشـکالتی  دلیـل  بـه 

خـود داشـت،  از ایـن میـدان کنـار گذاشـته شـد. 
همزمـان، برخـی کارشناسـان معتقـد بودنـد کـه 
علـت بـد عهـدی ایـن شـرکت چینـی، تحریم هـا 
بـوده اسـت. هرچنـد کـه در نهایـت خلـف وعـده 
چینی هـا در نهایـت سـبب کنـار گذاشـته شـدن 

شـد. آنها 
در همـان زمـان مدیرعامل شـرکت نفـت اعالم 
کـرده بـود کـه پیمانـکار عزمـی بـرای انجـام بـه 
چنیـن  در  نـدارد.  قـراردادی  تعهدهـای  موقـع 
بـه  توجـه  بـا  کـه  می رسـد  نظـر  بـه  شـرایطی 
برداشـته شـدن تحریم ها، آرام آرام برخی شرکای 
قبلـی کـه در برخی مـوارد بدعهد هـم بوده اند، به 
ایـران بازمی گردنـد. اولیـن نشـانه ها حـاال خود را 
بـا احتمـال بازگشـت ژاپنی هـا در آزادگان نشـان 

می دهـد. 
برهمیـن اسـاس، یک مقـام ارشـد وزارت نفت 
همـان  کـه  اینپکـس  کـه شـرکت  کـرده  اعـالم 
دوبـاره  اسـت،  آزادگان  میـدان  قبلـی  پیمانـکار 
برخـی  بازگـردد.   میـدان  ایـن  بـه  اسـت  قـرار 
بازگشـت  کـه  می گوینـد  این طـور  مقامـات 
شـرکت اینپکـس به پـروژه توسـعه میـدان نفتی 
نشـان  ایـران  غـرب  جنـوب  در  واقـع  آزادگان 
از  بهره منـدی  بـرای  ایرانی هـا  تمایـل  دهنـده 

ژاپنی هاسـت. فنـی  تـوان 
ایـران پیـش از ایـن میـزان پیشـرفت شـرکت 
آزادگان  نفتـی  میـدان  توسـعه  طـرح  در  چینـی 
پـس از خـروج اینپکس را ناخوشـایند می دانسـت 
و حـاال بـا برطـرف شـدن موانـع، امیدهـای تـازه  

تـری بـه بازگشـت ایـن شـرکت دارد.

در پـی افـت شـدید قیمـت طـال در بازارهـای 
بـا  گفت وگـو  در  بلومبـرگ  تلویزیـون  جهانـی، 
دو تحلیل گـر ارشـد ایـن بـازار بـه بررسـی رونـد 
آینـده  ماه هـای  در  زرد  فلـز  قیمـت  حرکتـی 
پرداخـت؛ تحلیل گرانـی کـه احتمـال بدتـر شـدن 
اوضـاع فلـز زرد در ادامـه سـال 2015 را مطـرح 
کردنـد. بـه گـزارش اقتصادنیـوز، مـارک پـروان، 
رئیـس بخـش پژوهـش کاال در »گـروه بانکـداری 
تلویزیـون  بـا  در گفت وگـو  نیوزلنـد«  و  اسـترالیا 
بلومبـرگ دربـاره دالیـل افـت شـدید طـال گفت: 
موضـوع پیچیـده اسـت، ایـن افـت قیمـت تنها به 

خاطـر قدرتمندتـر شـدن دالر نیسـت.
 بلکـه در مـورد طـال، احساسـات خاصـی وجود 
دارد و بـدون شـک طـی 12 مـاه گذشـته در بازار 
طـال آشـفتگی دیده شـده اسـت. پروان ادامـه داد: 
بـا توجـه به تصمیمـات بانک مرکـزی آمریکا برای 
افزایـش نرخ بهـره و متعاقب آن، پرقدرت تر شـدن 
دالر، یکـی از دالیـل می توانـد همیـن باشـد اما به 
نظـرم علـت مهم تـر داده هـای بـه دسـت آمـده از 
گزارش هـای اقتصـادی آمریـکا اسـت؛ داده هایی از 

قبیـل درآمـد و اشـتغال و تورم.
وی افـزود: از سـوی دیگـر می توان بـه این نکته 
اشـاره کـرد کـه احتمـاالً ذخیـره طـالی چیـن از 
آنچـه باید کمـی پایین تر اسـت. مجـری بلومبرگ 
خاطـر نشـان کرد کـه معدن چیـان طال بـه خاطر 
افـت قیمت ها ضـرر کرده انـد. وی متوسـط قیمت 
تمام شـده هـر اونـس طـال را نزدیک بـه 800 دالر 
تغییـرات  چشـم انداز  پـروان  از  و  کـرد  توصیـف 

قیمـت طـال را جویا شـد.
کـرد:  تصریـح  رابطـه  ایـن  در  پـروان  مـارک 
متوسـط قیمـت هـر اونـس طـال چند وقـت پیش 
فروشـندگان  حـدود 1100 دالر بـود و مشـخصاً 
پیش بینـی  امـا  کرده انـد  ضـرر  اکنـون  طـال 
می شـود شـرایط این طـور باقـی نمانـد؛ اگرچـه نه 

در کوتـاه مـدت. 
ثابـت،  رئیـس بخـش درآمـد  مانپریـت گیـل، 
پـول و کاال در »اسـتاندارد چارتـرد« نیـز در مورد 
در هفته هـای  از جملـه طـال  کاالهـا  بـازار  افـت 
اخیـر گفـت: به عقیـده من بـا آرام گرفتـن اوضاع 
در یونـان و چیـن، بـاز هـم توجهـات بـه آمریـکا 
و احتمـال افزایـش نـرخ بهره توسـط فـدرال رزرو 

اسـت. جلب شـده 
 افزایـش نـرخ بهـره برای بـازار کاال مضر اسـت،  
بـه خصـوص اینکه رشـد کنـد اقتصـادی چین هم 
افـزود: در حـال  بـه آن اضافـه شـده اسـت.گیل 
حاضـر بسـیاری سـرمایه گذاران از جملـه مـا بـه 
سـهام کاالیـی عالقمنـد نیسـتیم. بیشـتر امسـال 
نبوده ایـم و بعیـد می دانـم تـا فصـل آینـده نیـز 

جهـش خوبـی در ایـن بخـش مشـاهده شـود.
وی ادامـه داد : فکـر می کنیم احتمـال دارد طال 
از ایـن هم بیشـتر افت کنـد. با توجه بـه قدرتمند 
شـدن دالر، افزایـش نرخ بهـره و بـاال رفتن قیمت 
طـال  پیشـرفت  بـرای  دلیلـی  دارایی هـا،  سـایر 
نمی بینیـم. گیـل ادامـه داد: در چنیـن محیطـی 
پیش بینـی می شـود قیمـت هـر اونـس طـال بـه 

طـور متوسـط بـه کمتـر از 1000 دالر برسـد.

چشم انداز تیره طال در ماه های اخیرمهمانان جدید در راه آزادگان 

جزئيات اموال 
توقيف شده ايران 
در آمريكا

با بـه پایـان رسـیدن مذاکرات 
آزادسـازی  موضـوع  هسـته ای 
دارایی هـای بلوکه شـده ایـران در 
خـارج از کشـور بـه بحـث داغ این 
روزها تبدیل شـده اسـت. براساس 
گزارشـی کـه سـرویس تحقیقات 

کنگـره امریـکا منتشـر کـرده از جملـه ایـن مـوارد قـرارداد نظامـی 400 میلیون 
دالری اسـت کـه پـول آن پرداخـت شـده بـود ولـی وزارت دفـاع امریـکا پـس از 
انقـالب، تجهیـزات مورد نظر را به کشـور دیگری مجـدداً فروخت و پـول آن را در 
حسـابی ذخیره کرده اسـت.به گزارش ایسـنا همچنین اموال دیپلماتیک ایران در 
امریـکا نظیر سـاختمان سـفارت و 10 ملـک دیگر به همراه حسـاب های بانکی در 
ایالت هـای مختلـف توسـط دولت امریـکا توقیف و اجـاره داده شـدند.همچنین بر 
اسـاس گزارشـی که در سـال 2013 منتشر شد، در فوریه سـال 2010 حدود یک 
میلیـارد و 950 میلیـون دالر از دارایی هـای ایـران در امریکا مسـدود شـده اسـت.

دیگـر اختالفـات مالی بین ایران و امریکا مربوط به شـلیک ناو امریکایی وینسـنت 
بـه هواپیمـای مسـافربری ایـران در سـوم ژوئیـه 1988 اسـت. امریـکا در پی این 
فاجعـه در مجمـوع 61 میلیـون و 800 هزار دالر خسـارت پرداخت کـرد، اما هیچ 

گاه پـول خود هواپیمـا را پرداخـت نکرد.

افزايش
صادرات زعفران

ملـی  شـورای  رئیـس  نایـب 
لغـو تحریم هـا  زعفـران می گویـد: 
بیشـتر  فعالیـت  احتمـال 
صادرکننـدگان را افزایـش می دهد. 
به گـزارش مهر غالمرضـا میری در 
مـورد تاثیـر توافـق هسـته ای و لغو 
تحریم هـا بر صـادرات طالی سـرخ 
اظهارداشـت: بـه طـور کلـی اعمال 

تحریم هـا بـر صـادرات این محصـول تاثیر چندانی نداشـته، چراکه تولیـد زعفران 
بـه شـکل انحصـاری در اختیار ایران اسـت و مصرف کننـدگان آن مجبور به تهیه 
آن هسـتند. وی بـا بیـان اینکه طی این مدت عده ای به شـکل مسـتقیم و عده ای 
از طریـق واسـطه ها اقـدام به خریـد زعفران ایـران می کردند، گفـت: لغو تحریم ها 
و حـذف واسـطه ها احتمال فعالیت بیشـتر صادرکننـدگان را افزایـش می دهد که 
ایـن موجـب می شـود ما بازارهـای بیشـتری را در اختیـار بگیریم. میری با اشـاره 
بـه اینکـه صادرکنندگان ایرانی برای دسترسـی به پـول حاصل از فـروش زعفران 
خـود مشـکل داشـتند و بـا واسـطه آن را دریافـت می کردنـد، اضافه کـرد: پس از 
توافـق، ایـن مشـکل نیز حل می شـود که اتفاق بسـیار خوبی اسـت امـا نمی توان 
گفـت توافق هسـته ای و لغـو تحریم ها باعث تحول چشـم گیر در صـادرات طالی 

سـرخ و بـه عنـوان مثـال 2 برابـر شـدن حجـم آن خواهد شـد.

160 فروند كشتي 
ايراني آماده 
صادرات  
کشـتیراني  عامـل  مدیـر 
از  ایـران  اسـالمي  جمهـوري 
افزایـش تـردد خطوط کشـتیراني 
خارجـي دنیا طي یـک هفته اخیر 
خبـر داد و گفـت: امیدواریـم لغـو 
تحریم هـا آنقـدر طـول نکشـد که 

خطـوط خارجـي جاي کشـتیراني جمهوري اسـالمي را بگیرند. به گـزارش فارس 
محمدحسـین داجمـرد گفت: طي سـال هاي تحریم ما با دو مسـاله روبـرو بودیم. 
یکـي محدودیت هایـي کـه به دلیـل تحریم بـراي خطوط کشـتیراني ایجاد شـده 
بود و دیگري جو رواني ناشـي از تحریم ها. وي گفت: طي هفته گذشـته بسـیاري 
از خطـوط خارجـي کشـتیراني تردد شـان را بـه ایران آغـاز کردند و بنـادر ایران را 
جـزو بنـادري کـه در آن توقف خواهند داشـت، قـرار داده اند. وی اظهـار امیدواري 
کـرد لغـو تحریم هـاي کشـتیراني که در یـک زمان بندي و بـه مرور اتفـاق خواهد 
افتـاد، به گونـه اي نباشـد که از خطوط کشـتیراني خارجي که اکنـون به راحتي به 
ایـران تـرّدد مي کننـد عقـب بمانیـم؛ چراکه این مسـاله بـه ضرر خط کشـتیراني 
جمهـوري اسـالمي ایـران خواهد بـود. وي گفت: اکنـون 160 فروند کشـتي با 5. 
6 میلیـون تـن ظرفیـت وجود دارد کـه امیدواریم با برداشـته شـدن محدودیت ها 

اسـتفاده بهینه تـري از ایـن ظرفیـت داشـته باشـیم. 

صادرات مذاكراتكشتيرانی

ویژه
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سبد خريد مس پر تر از هميشه

باشـگاه صنعـت مـس کرمـان بـا یـک بازیکـن جدید 
بـرای فصـل بعـد رقابت هـای خـود بـه توافـق رسـید.

دامـاش  تیـم  قبـل  کاپیتـان فصـل  هـادی سـهرابی 
گیـالن بـا امضای قـراردادی رسـما بـه تیم مـس کرمان 
اضافـه شـد و فصـل آینـده پیراهـن ایـن تیـم را بـر تـن 

کرد. خواهـد 
سـهرابی که متولد سـال 1367 می باشـد سـابقه بازی 
در تیم هـای پـگاه، پیـکان و نسـاجی را در پرونـده دارد و 
در تیـم ملـی فوتبـال امیـد ایـران نیز بـه بـازی پرداخته 

است.
ایـن هافبـک میانـی فصـل قبـل در تمامـی بازی های 
تیـم دامـاش بـازی کـرد و یـک گل نیـز برای تیـم خود 
بـه ثمـر رسـاند و یکـی از موثرتریـن بازیکنـان تیم خود 

در فصـل قبـل بود.
سـهرابی قابلیـت بـازی در خـط حمله را نیـز دارد و از 
آن دسـته بازیکنـان چند پسـته محسـوب می شـود. وی 
تمرینـات خـود را بـا تیـم مس کرمـان آغاز کرده اسـت.

فعالیـت باشـگاه مـس بـرای جـذب بازیکنان مـد نظر 
کادر فنـی تیـم فوتبـال خـود همچنان ادامـه دارد.

ظهـر دیـروز دو بازیکـن دیگـر بـا تیـم فوتبـال مـس 
کرمـان قـرارداد امضـا کردنـد و فصـل بعد بـرای این تیم 

تـوپ می زننـد.
کرمانی مقـام  مرتضـی  فرزنـد  کرمانی مقـام  میـالد 
بازیکـن نامـدار پرسـپولیس رسـما بـه تیـم مـس کرمان 

پیوسـت و پیراهـن ایـن تیـم را بـر تـن خواهـد کـرد.
ایـن هافبـک خوش تکنیـک چـپ پـا پیـش از این در 
تیم های سـایپا، اسـتقالل تهران و پیکان توپ زده اسـت 
و بـا جنگندگـی خـود می توانـد سـمت چپ تیـم مس را 

به شـدت فعـال کند.
عبـداهلل حسـینی دیگـر بازیکنی بود که امـروز با مس 

بـه توافق رسـید و با ایـن تیم قـرارداد امضا کرد.
ایـن بازیکن در پسـت دفاع وسـط کار می کند و فصل 
قبـل در خـط دفاعـی تیـم فـوالد یزد بـازی می کـرد که 
نمایش هـای بسـیار خوبـی را از خـود ارایـه کـرد و فصل 

آینـده را در تیـم مـس کرمان تـوپ خواهد زد.
ایـن دو بازیکن در لیسـت وینگو بگوویچ قرار داشـتند 

و از فـردا در تمرینـات تیم کرمان حاضر خواهند شـد.
کار مذاکـره و جـذب بازیکنـان مد نظـر کادر فنی تیم 

مـس برای فصـل بعد همچنـان ادامه دارد. 

مجتبی ترشيز به گسترش فوالد 
تبريز پيوست

مدافـع فصـل گذشـته مـس کرمـان بـه تیـم فوتبـال 
گسـترش فـوالد تبریـز پیوسـت. مجتبـی ترشـیز مدافع 
راسـت سـابق مس که 2 فصل در کرمان حضور داشـت، 
بـا عقـد قـراردادی یک سـاله بـه گسـترش فـوالد تبریز 
پیوسـت تـا این فصـل را در لیگ برتر بازی کند.  ترشـیز 
فصل گذشـته حـدود 900 دقیقـه برای مس بـازی کرد. 
بـه ایـن ترتیـب هـر 2 مدافـع راسـت مـس در فصـل 
گذشـته از ایـن تیـم جـدا شـدند. وحید اسـماعیل بیگی 

و مجتبی ترشـیز.

سـرمربی تیـم فوتبـال بانـوان شـهرداری 
و  انتقـاالت  و  نقـل  موضـوع  گفـت:  بـم 
امـروز  فوتبـال  در  بازیکنـان  جابه جایـی 
اسـت. کامـال طبیعـی  و  عـادی  مسـئله ای 

مرضیـه جعفری با اشـاره بـه صحبت های 
سـرمربی تیـم ملـوان بندرانزلـی کـه وی را 
متهـم بـه صحبـت بـا بازیکنـان ایـن تیـم 
شـهرداری  در  بازیکنـان  آن  حضـور  بـرای 
بـم کـرده اسـت، اظهـار کـرد: موضـوع نقل 
فوتبـال یـک مسـئله مهـم  انتقـاالت در  و 
اسـت و در فصـل نقـل و انتقاالت ما شـاهد 
جابه جایـی بازیکنـان از تیمـی بـه تیم دیگر 
می گوینـد  ملوانی هـا  اینکـه  امـا  هسـتیم، 
مـن بـا بازیکنانشـان بـرای حضـور در بـم 
کـه  چـرا  اسـت،  کـذب  کـرده ام  صحبـت 
باشـگاه ماموریـت داشـت بـا ایـن بازیکنـان 

صحبـت کنـد.

وی افـزود: در هـر صـورت ایـن موضـوع 
عـادی اسـت و مـن هـم می توانـم بگویم در 
همیـن چنـد روز اخیر باشـگاه ملـوان با 80 
درصـد از بازیکنـان تیـم شـهرداری بـم که 
قـرار داد رو بـه اتمـام اسـت بـرای رفتـن به 

انزلـی صحبـت کرده اسـت .
جعفری خاطرنشـان کرد: تیم شـهرداری 
تـا  از مسـابقات هفـت  ایـن فصـل  در  بـم 
هشـت بازیکـن خـود را در اختیـار نـدارد، 
کادر فنـی تیـم چنـد بازیکـن را نمی خواهد 
و تعـدادی دیگـر از بازیکنـان مـا نیـز قصـد 
مسـابقات  از  فصـل  ایـن  در  را  کار  ادامـه 

رند. ندا
وی ابـراز کـرد: یکـی از بازیکنـان اصلـی 
مـا بـا مصدومیـت روبه رو اسـت و همـه این 
مـوارد در نهایـت موجـب شـده تـا مـا بـا 

کمبـود بازیکـن مواجـه باشـیم.

بـم  شـهرداری  فوتبـال  تیـم  سـرمربی 
مـن  بـه  بازیکنـان  کـه  آنگونـه  افـزود: 
مالـی  پیشـنهادات  ملوانی هـا  می گوینـد 
خیلـی خوبی بـه بازیکنـان تیم مـا داده اند، 
امـا تـا جایـی کـه مطلع هسـتیم همـه این 
باشـگاه  بـا  کار  ادامـه  خواهـان  بازیکنـان 
شـهرداری بـم بـوده و بـا توجـه بـه کسـب 
عنـوان قهرمانی متعـدد همه انگیـزه زیادی 
پنجمیـن  کسـب  و  بـم  در  مانـدن  بـرای 
قهرمانـی متوالـی در فوتبال بانـوان را دارند.

تمرینـات  آغـاز  خبـر  اعـالم  بـا  وی 
گذشـته  هفتـه  از  تیمـش  آماده سـازی 
بیـان کـرد: مـا تمرینـات آماده سـازی خود 
را در بـم بـا حضـور بازیکنـان بومـی آغـاز 
کرده ایـم و در ایـن بیـن از 16 مـرداد مـاه 
اردوی آماده سـازی خـود را در تهـران برپـا 
می کنیـم تـا بـرای حضـور در مسـابقات بـه 

برسـیم. مطلوبـی  آمادگـی 
جعفـری تصریـح کـرد: مـن چیـزی بـه 
خودشـان  بلکـه  نگفتـم،  ملـوان  بازیکنـان 
در تمرینـات ملـی گفتـه بودنـد که دوسـت 
دارنـد در تیـم مـا بـازی کننـد، از طرفـی 
تمـاس  بازیکنـان  بـا  مربیـان  از  خیلـی 
می گیرنـد و ایـن موضـوع حرفـه ای اسـت.

سـرمربی تیـم فوتبـال بانـوان شـهرداری 
جدیـد  فصـل  قرعه کشـی  گفـت:  بـم 
مسـابقات لیـگ برتـر فوتبـال بانوان کشـور 
بازیکنـان  و  انجـام می شـود  مـاه  6 مـرداد 
مـا بـرای کسـب پنجمیـن عنـوان قهرمانی 
انگیزه هـای  مسـابقات  ایـن  در  متوالـی 

دارند./فـارس زیـادی 

سرمربی تيم فوتبال بانوان شهرداری بم:

ملوانی ها با 80 درصد تيم ما صحبت كرده اند

خبر

نكونام
بازيكن سايپا يا 
مربی تيم ملی

نکونـام  جـواد  کـه  زمانـی 
خداحافظـی اش از فوتبال ملی 
را رسـانه ای کـرد، یک سـناریو 
در ذهـن بسـیاری از فوتبالی ها 
شـکل گرفت: نکونام آخر فصل 
فوتبـال را کنـار مـی گـذارد و 

دسـتیار کی روش می شـود. سـناریویی که با درخواسـت رسمی کی روش 
از رئیـس فدراسـیون بـرای اضافه کـردن نکونام به کادرفنی تیم ملی شـکل 
جـدی تـری پیـدا کـرد. بـا حضـور نکونـام با سـایپا به نظـر می رسـید این 
سـناریو منتفـی شـده باشـد اما کاپیتان سـابق تیـم ملی مـی گوید همین 
حـاال هـم اگـر بتوانـد، حتمـا بـه تیـم ملـی کمـک مـی کنـد: از روزی که 
بازیکـن تیـم ملـی شـدم تـا امـروز تمـام هدفـم ایـن بود کـه در تیـم ملی 
خدمـت کنـم و حـاال هم همینطور اسـت. اگـر فرصتی باشـد در هر عنوانی 
بـه تیـم ملـی کمک خواهـم کرد. علـی دایی در سـایپا، تبدیل به سـرمربی 
همزمان سـایپا و تیم ملی شـد و شـاید نکونام می خواهد با روشـی شـبیه 
دایـی بازیکـن سـایپا و دسـتیار کـی روش در تیم ملی باشـد. البتـه اگر آقا 

مجیـد، چنیـن اجـازه ای به نکـو بدهد!

گل گهر و نفت 
فعاليت قانونی دارند

در  حسـن زاده  اسـماعیل 
خصـوص فعالیـت های باشـگاه  
تسـویه  و  سـیرجان  گل گهـر 
نیـز  باشـگاه  ایـن  حسـاب 
اظهـار داشـت: باشـگاه گل گهر 
پرداخـت  از  پـس  سـیرجان 
بدهـی و کسـب رضایت شـاکی 

خـود، از دریافـت خدمـات فوتبـال بهره منـد می شـود و مـی توانـد بـه 
ادامـه دهـد. بـه طـور بالمانـع  فعالیـت خـود 

بـه گـزارش پیام مـا و به نقل از سـایت فدراسـیون فوتبال، اسـماعیل 
حسـن زاده، رئیـس کمیتـه انضباطـی فدراسـیون فوتبـال دربـاره پرونده 
بدهـی باشـگاه نفـت تهـران اظهار کـرد: با توجـه به بررسـی های صورت 
باشـگاه  انضباطـی،  کمیتـه  دبیرخانـه  در  موجـود  سـوابق  در  گرفتـه 
فرهنگـی ورزشـی نفـت تهـران فاقـد هرگونه طلبـکار حقیقـی و حقوقی 
بـوده و کمیتـه انضباطـی بـا توجـه به شـرایط فـوق، ضمـن عذرخواهی 
از باشـگاه نفـت تهـران، ارائـه هرگونـه خدمات فوتبـال به این باشـگاه را 

بالمانـع و حـق ایـن باشـگاه اعـالم می کند.

بازيكنی كه يكشبه 
ضرب در سه شد

روزهای منتهی به اعالم لیسـت 
کـروش بـرای جـام جهانـی 2014 
برزیـل، روزهایـی سرنوشـت سـاز 
در زندگـی احمـد آل نعمـه بودنـد. 
لیسـتش  کـروش  کـه  روزهایـی 
تکمیل شـده بود و بیـن خلعتبری 
و آل نعمـه بایـد یکـی را انتخـاب 
کـروش  اول  انتخـاب  کـرد.   مـی 

خلعتبـری بـود، امـا وضعیت تیـم به گونـه ای بود کـه او ترجیح مـی داد بازیکنان 
دفاعـی بیشـتری داشـته باشـد. در نهایـت تصمیـم بر این شـد تا او خلعتبـری را 
از فهرسـت نهایـی تیـم حـذف کند و آل نعمه مسـافر برزیل شـود. مسـافر برزیل 
شـدن بـرای آل نعمـه، یـک جهش بزرگ بـه همراه داشـت. بازیکنی کـه پیش از 
این سـاالنه 500 - 600 میلیون دسـتمزد دریافت می کرد، به یکباره دسـتمزدی 
یـک میلیـارد و 400 میلیون تومانی نصیبش شـد. یکی از باالترین دسـتمزدهای 
رسـما اعالم شـده سـال گذشـته که تعجب همگان را برانگیخته بود.  اما وضعیت 
او بـا نیـم فصـل بـازی در تراکتـور و نیم فصـل بازی در فوالد مانند سـابق شـد. او 
دوبـاره قیمتـی متوسـط بین همـان 500 - 600 میلیـون قبلی پیدا کرده اسـت. 
حـاال مـی توان متوجه شـد که حضور در لیسـت تیـم ملی برای یـک بازیکن چه 

مزیـت هایـی بـه همـراه دارد و چقـدر باعث پیشـرفت او می شـود. 

ليگ يک بدون 
تاخير استارت 
ميخورد

از  بسـیاری  کـه  حالـی  در 
اول  دسـته  لیـگ  تیم هـای 
خواسـتار تعویق شـروع بازی های 
لیـگ یـک هسـتند، بـه گفتـه ی 
مقامات فدراسـیون این مسابقات 
در موعـد از پیـش تعییـن شـده 

آغاز خواهد شـد.قرار اسـت قرعه کشـی لیگ دسـته اول پنجم مرداد در سـالن 
آمفـی تاتـر هتـل المپیـک برگـزار شـود و گفتـه می شـود کـه ایـن مراسـم از 
سـاعت هشـت شـب از شـبکه ورزش بـه صـورت مسـتقیم پخش می شـود اما 
خبرهایـی نیـز بـه گـوش می رسـد کـه بـه دلیـل اختالفـات بـا اسپانسـر ایـن 
اتفـاق رخ ندهـد و مراسـم بـه طـور زنـده روی آنتـن نرود.محمودزاده مسـئول 
برگـزاری بازی هـای لیـگ دسـته اول نیـز گفـت: تیم هـا تـا 17 مـرداد فرصت 
دارنـد تـا لیسـت خـود را بـه کمیتـه مسـابقات تحویـل دهنـد.وی ادامـه داد: 
هـر تیـم می توانـد از 22 بازیکـن بزرگسـال و 10 بازیکـن زیـر 23 سـال یعنی 
متولدیـن یـازده بهمـن 1371 به بعـد و 8 بازیکن جوانان و امید اسـتفاده کند.

محمـودزاده تاکیـد کـرد بازی ها 26 مرداد بـدون تاخیر آغاز خواهد شـد.وینگو 
بگوویـچ سـرمربی تیـم مس کرمان نیـز از مربیانی بـود که خواسـتار تعویق دو 

هفتـه ای بازی هـا شـده بـود.

فوتبالفوتبال فوتبالفوتبال

علیرضا حقیقی:

جایی میروم که 
شماره یک باشم

 به كوشش وصال روحيان

بـا پایان فصل لیگ پرتغـال، علیرضا حقیقی پنافیل را 
تـرک کـرد و دوباره به روبین کازان بازگشـت. باشـگاه 
بزرگـی کـه بـه نوعـی اولیـن خانـه اروپایـی حقیقـی 
بـود و حضـور در ایـن تیـم سـبب شـد تا حقیقـی در 
جـام جهانی مرد شـماره یـک تیم ملی باشـد. پرتغال 
بـرای علیرضـا سـرزمین آرزوها نبـود. ابتـدا حضور در 
تیـم لیـگ دویـی کوویلیا و سـپس حضـور در تیم ته 
جدولـی پنافیل سـبب شـد تا حقیقـی روزهای خوبی 
را در پرتغـال سـپری نکنـد و تقریبـا هیچ هفتـه ای را 
بـدون گل خورده پشـت سـر نگذارد. بعـد از دو تجربه 
ناموفـق، حقیقـی حـاال دوبـاره به روسـیه بازگشـته و 
بسـان گذشـته بـاز هـم در ایـن تیـم نیمکت نشـین 
اسـت. اگرچـه دروازه بان شـماره یـک تیم ملـی ایران 
مدعـی اسـت کـه بـه زودی روبیـن کازان را بـه مقصد 
یـک باشـگاه بزرگتـر تـرک خواهد کـرد. حقیقـی در 
یـک گفت وگـوی مفصـل درباره شـرایط فعلـی اش در 
روسـیه و البتـه برنامه هـای آینـده اش صحبـت کـرده 

است.
 در مـورد شـروع فصـل روسـيه و اينكـه چرا 
دوبـاره به روبيـن كازان برگشـتی صحبت كن؟

 طبـق قـراردادی کـه بـا باشـگاه روبین کازان داشـتم، 
موظـف بـودم وضعیتـم را بـا ایـن تیم مشـخص کنم. 
بعـد از پایـان دیدارهای لیـگ برتر پرتغال کـه قرارداد 
قرضـی مـن هم بـا باشـگاه پنافیـل بـه اتمام رسـید، 
بـه روسـیه برگشـتم و دو روز هـم در کازان بـودم. بـا 
مسـووالن باشـگاه که صحبت کردم آنهـا اعالم کردند 
طبـق روال تیم و مانند سـایر بازیکنان بایـد از روز اول 
در تمرینـات حاضر شـوم و من هـم بالفاصله بعد از دو 
بـازی تیم ملـی و بدون اسـتراحت بـه تمرینات تیمم 
اضافـه شـدم. از روز شـنبه هـم بازی هـا برای مـا آغاز 
شـده اسـت کـه در خانـه زسـکا مسـکو یک بـر صفر 

شکسـت خوردیم.
وضعيـت خودت برای اين فصـل در روبين كازان 

است؟ چگونه 
 دروازه بـان اول روبین کازان سـرگئی رژی کوف اسـت. 
او دروازه بـان دوم تیـم ملـی فوتبال روسـیه و کاپیتان 
تیـم ماسـت. ایـن بازیکـن بـا 34 سـال سـن و اوج 
پختگـی رهبـر روبین کازان هم هسـت. با این شـرایط 
خـودم خـوب می دانم شـرایط بـرای بازی کـردن من 
مهیا نیسـت. مسـائل دیگری هم وجـود دارد که بازی 
کـردن را بـرای مـن سـخت تر می کنـد. بـا توجـه بـه 
اینکـه روسـیه میزبـان جـام جهانـی 2018 اسـت، 
فدراسـیون فوتبـال ایـن کشـور قانونی را وضـع کرده 
کـه فقط سـه بازیکـن خارجـی می تواننـد در ترکیب 
اصلـی هـر تیـم باشـند. مطمئنـا مربیـان هـم بـرای 
تقویـت تیـم خـود بیشـتر روی بازیکنـان خارجی که 
تهاجمی تـر هسـتند سـرمایه گذاری می کننـد و ایـن 
موضـوع کار را بـرای من 100 برابر سـخت تر می کند.

نیمکت نشینی در روبین کازان تو را اذیت نمی کند؟
ناراحـت  نیمکت نشـینی  از  فوتبالیسـت ها  تمـام   
نیسـت  تیـم کوچکـی  روبیـن کازان هـم  می شـوند. 
و حتـی نشسـتن روی نیمکـت ایـن تیـم هم سـخت 
اسـت. در روسـیه جزو تیم های بزرگ لیگ محسـوب 
می شـود و جـزو باشـگاه های مطـرح اروپاسـت و مـن 
نمی توانـم بگویـم بایـد حتمـا دروازه بـان اول باشـم. 
باشـگاه هـم بـه دنبـال آن اسـت کـه بـا فـروش مـن 
درآمدزایـی کند، چون امسـال، سـال آخر قـرارداد من 
بـا باشـگاه روبین کازان محسـوب می شـود، بـه راحتی 
حاضر به جدایی ام نیسـتند. متأسـفانه یا خوشـبختانه 

روبیـن کازان بـرای جدایـی مـن سـخت گیری زیادی 
می کنـد و تـا االن هم به چند پیشـنهادی که داشـتم، 
بـه دلیـل نبـود توافـق مالـی جـواب منفـی داده انـد. 
مسـووالن باشـگاه روبیـن کازان بـه دنبـال پیشـنهاد 
مالـی خـوب هسـتند و مـن به دنبـال پیشـنهاد فنی 
خـوب کـه ان شـاءا... بـه زودی همـه چیـز مشـخص 

شـد. خواهد 
پس به نفعت است كه در روبين كازان نمانی؟

 اوج پختگی یک دروازه بان که سـن 30 سـالگی است 
و شـاید بتـوان گفت من تازه اول راه هسـتم. همانطور 
کـه خودم هم گفتم شـرایط امسـال طوری اسـت که 
یـا بـه مـن بـازی نمی رسـد یا اگـر بتوانـم بـازی کنم 
شانسـم کـم اسـت. یـک مربـی هیچ وقـت دروازه بـان 
خـود را بـه راحتـی تغییـر نمی دهـد، به خصـوص در 
روبیـن کازان کـه رژی کـوف کاپیتـان هـم هسـت. در 
ایـن سـه چهار سـالی که مـن با روبیـن کازان قـرارداد 
بسـتم، او همیشـه دروازه بـان اول تیـم بـوده اسـت. 
ضمـن اینکـه مـن در ایـن مـدت بـه سـه تیـم دیگر 
رفتـه ام و سـخت اسـت حاال کـه برگشـته ام و در تیم 
هـم نبـودم، بخواهم بازی کنـم. به خوبـی می دانم که 
بـه نفـع خـودم اسـت تیمـم را تغییـر دهـم و کارم از 
قبـل خیلی سـخت تر شـده اسـت. هـدف اول و آخرم 
ایـن اسـت که بـه تیمی بروم کـه دروازه بان اول باشـم 
و اگـر قـرار بـه نیمکت نشـینی بـود، در روبیـن کازان 
می مانـم. البتـه فرصت زیادی تـا پایـان نقل وانتقاالت 
اروپـا باقـی مانـده و حـدود 40 روز زمـان دارم تـا تیم 

بعـدی ام را انتخـاب کنم.
ايـن بـار كه قصـد نـداری بـه تيم هايـی مانند 
پنافيـل بـروی تـا دوبـاره سـختی های فصـل 

گذشـته را تحمـل كنی؟
 مطمئنـا ایـن فصل هدفـم حضـور در تیم هایی مانند 
پنافیل نیسـت کـه اگر اینگونـه بود تـا االن تیم فصل 
آینـده ام را انتخـاب کرده بودم. به دنبال تیمی هسـتم 
کـه بتوانـم بازی کنم و شـرایط خوبی داشـته باشـم و 
حتی شـاید بـه تیمی رفتم که شـرایط بسـیار بهتری 

نسـبت به روبین کازان داشـته باشد.
پـس ايـن فصـل بـه حضـور در تيـم بزرگتری 

فكـر می كنـی؟
پیوسـتم،  روبیـن کازان  بـه  کـه  زمانـی  همـان  از   
اهـداف بزرگی داشـتم. اولین ترانسـفر مـن حضور در 
روبیـن کازان بـود کـه از این اتفاق بسـیار خوشـحالم، 
چـون بـه جایـی آمـدم که تیـم بزرگی اسـت. بعـد از 
آن هـم از خیلـی چیزها، پول زیاد و... گذشـتم و برای 
بـازی کردن در جام جهانی راهی کوویلیا شـدم. سـال 
گذشـته هـم بـاز از پول گذشـتم و به پنافیـل رفتم تا 
بتوانـم شـرایط باثباتـی پیدا کنم. من هـم مثل خیلی 
از بازیکنـان دیگـر باید بـه فکر آینده ام باشـم و اکنون 
بـه دنبـال پـول بـروم و به درآمـد فکر کنم اما امسـال 
هـم اهداف دیگـری در سـر دارم. باشـگاه روبین کازان 
می خواهـد بـا مبلغ خوبـی مرا بفروشـد، چـون هدف 
مسـووالن ایـن باشـگاه از اول هـم درآمدزایـی بـود و 
حتـی اگـر قرضـی هـم بخواهـم به تیمـی بـروم، آنها 
پـول زیـادی می خواهند. بـا این حال هـدف خود من 
هـم اهمیـت دارد و مطمئنـا به تیم بزرگتـری خواهم 

رفت.
 A در همين مدت پيشـنهاد ساسـولو از سـری
را رد كـردی. برخی هـا اعتقـاد دارنـد تـرس از 
نيمكت نشـينی و از دسـت رفتـن جايگاهت در 
تيـم ملی سـبب شـد به اين پيشـنهاد پاسـخ 

بدهی؟ منفـی 
 ترسـی از نیمکت نشـینی در تیم ملی نداشـتم، چون 
عملکـردم در جـام جهانـی 2014 برزیـل طـوری بود 
کـه کادر فنـی بـه راحتـی از مـن نگـذرد و خـودم 
هـم بـرای حضـور در تیـم ملـی همیشـه انگیـزه ای 
صدچنـدان دارم. دلیـل اینکه پیشـنهاد ساسـولو را رد 
کـردم، ایـن بـود کـه مسـووالن ایـن باشـگاه تضمین 
ندادنـد مـن 100 درصـد بـازی می کنم و این مسـاله 
بـرای یک دروازه بان سـخت اسـت. بـرای خودم خیلی 
مهـم بـود کـه فصـل قبـل در یـک لیـگ اروپایـی به 
صـورت کامـل بـازی کنـم تـا تجربـه ام بیشـتر شـود. 
باعـث شـد در فوتبـال پرتغـال  پنافیـل  حضـور در 
شـناخته شـوم و اکنون هم چند پیشـنهاد از تیم های 
پرتغالـی دارم. تـا انـدازه ای برای خود اسـمی دسـت و 
پـا کـرده ام و اگر بخواهنـد دربـاره دروازه بان های لیگ 
پرتغـال صحبـت کنند، از مـن هم نامی هسـت. لیگ 
برتـر پرتغال اکنـون پنجمین لیگ برتر اروپایی اسـت 
کـه خوشـبختانه مـن بـا حضـور در این لیـگ تجربه 

خوبی بـه دسـت آوردم.
پـس با ايـن حسـاب فصـل آينـده را هـم در 

می كنـی؟ پرتغـال سـپری 
 باشـگاه ها با روبین کازان مکاتبه هایـی را انجام داده اند 
و صحبت هـا فقط بین باشـگاه ها صورت گرفته اسـت. 
ایـن مسـائل هـم بـه مـن ارتباطـی پیـدا نمی کنـد و 
فقـط زمانی که یکـی از این باشـگاه ها بـا روبین کازان 
بـه توافق برسـد من بایـد بگویم می خواهـم به آن تیم 
بـروم یا نه. پیشـنهادهای مـن هم 100 درصد نشـده 
و هـر وقـت تیـم فصل بعدم مشـخص شـد، همه چیز 

را اعـالم خواهم کرد.
بـرای انتخـاب تيم فصـل آينده ات بـا كی روش 
هـم مشـورت می كنی؟ چـون اكنـون خيلی از 
بازيكنـان تيـم ملی كـه در اروپا هسـتند برای 
تغييـر تيـم خـود بـا كـی روش هـم مشـورت 

كرده انـد؟
 مـا جـرات نداریـم رودررو بـا کـی روش سـالم علیک 
کنیم چه برسـد بـه اینکه مشـورت بگیریم! مـا کاری 
نکردیـم گفتند حقیقـی را کی روش به پنافیـل برده و 
سـرمربی تیـم ملی بـرای او تیم انتخـاب می کند، وای 
بـه حـال روزی کـه بخواهـم از کی روش مشـورت هم 
بگیـرم. بـا این حال خـودم می دانم سـرمربی تیم ملی 
چـه صالحی برای مـن می خواهد و اینطـور راحت ترم 

کـه تیم فصـل بعـدم را خودم انتخـاب کنم.
بـازی  اوليـن  در  بگـو.  تركمنسـتان  بـازی  از 
مقدماتـی جـام جهانـی نتيجـه خوبی كسـب 
نكرديـم و كمی به كـی روش انتقاد وارد شـد...

 مـا مقدماتـی جـام جهانـی 2018 روسـیه و جـام 
ملت هـای 2019 امـارات را شـروع کرده و تـازه اولین 
بـازی را انجام داده ایم. مقابل ترکمنسـتان هم شـرایط 
مـا خیلـی نسـبت بـه قبل فـرق کـرده بـود، بازیکنان 
جـوان بـه تیـم ملـی اضافـه شـده بودنـد که هنـوز با 
تیم هماهنـگ نبودند. زمین هم اصـاًل وضعیت خوبی 
نداشـت و بازیکنـان ما نتوانسـتند بـازی خودشـان را 
انجـام دهنـد. بـا این حـال ما ایـران هسـتیم، تیم اول 
آسـیا و در همـه بازی هـا محکـوم بـه بردیـم و ایـن را 
خـوب می دانیـم امـا فوتبال همیشـه پیروزی نیسـت. 
مطمئـن باشـید از بازی هـای بعـدی کـه تیـم ملی را 
ببینیـد بـازی بـا ترکمنسـتان هـم فراموش می شـود. 
اگـر از تیـم ملـی حمایـت شـود، سـعی می کنیـم بـا 

اقتـدار به جـام جهانـی روسـیه برویم.
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منابع طبيعی كرمان فرصت و جاذبه ای 
ناشناخته برای ورود سرمايه گذاران

اسـتان کرمـان به عنـوان پهناورتریـن اسـتان،11درصد خاک کشـور را در 
برمـی گیـرد که بیـش از970 هـزار هکتار جنگل یعنـی نزدیک بـه 11درصد 
از جنـگل هـای کشـور را در خـود جـای داده و می تواند بسـتر ورود سـرمایه 
گـذاران بـه ایـن بخـش و در پـی آن ایجـاد اشـتغال را فراهـم کنـد. بـا وجود 
اینکـه عمـوم افـراد اسـتان کرمـان را اسـتانی خشـک و کویری می شناسـند 
امـا منابـع طبیعی اسـتان از ظرفیـت باالیـی در زمینه های مختلـف از جمله 
زیبایـی طبیعـت، گردشـگری، اکـو توریسـم، گیاهـان دارویـی و مـوارد دیگر 
برخـوردار اسـت و می تواند فرصت های خوبی را برای سـرمایه گـذاران فراهم 
آورد. بـه دلیـل اهمیـت ایـن بخـش، در جشـنواره فرهنگی اقتصـادی کرمان 
کـه قرار اسـت از شـانزدهم تا بیسـت و سـوم مردادمـاه در تهران برگزار شـود، 
بخـش مسـتقلی بـا هـدف معرفـی توانمندی هـای منابـع طبیعی اسـتان در 
نظـر گرفتـه شـده اسـت. اسـتاندار کرمـان در ابالغیـه انتصاب مهـدی رجبی 
زاده مدیـرکل منابـع طبیعـی و آبخیـزداری اسـتان بـه عنـوان رییـس کمیته 
منابـع طبیعـی در جشـنواره فرهنگـی اقتصادی کرمـان، گفته اسـت: معرفی 
جاذبـه هـای منابع طبیعـی اسـتان و ارایه چهـره ای متفاوت از آنچـه تاکنون 
در اذهـان عمـوم نسـبت بـه کرمـان وجـود داشـته اسـت، وظیفه ایـن کمیته 
اسـت. در ایـن ابالغیـه آمده اسـت: معرفی جاذبه های بیشـمار و بعضا منحصر 
بـه فرد اسـتان کرمـان در بخـش منابع طبیعی مثـل جنگل های ناشـناخته، 
مراتـع مرغـوب، کویرهـای زیبا و مـوارد دیگر از ماموریت هـای این کمیته می 
باشـد کـه بایـد بـا جدیـت و دقت تمـام پیگیری شـود. بـه گفته مدیـر روابط 
عمومـی اداره کل منابـع طبیعـی و آبخیزداری اسـتان کرمـان، در پی ضرورت 
شناسـاندن و معرفـی پتانسـیل هـای منابـع طبیعـی و فرصـت های سـرمایه 
گـذاری ایـن بخـش و اهمیتـی کـه در فرآینـد توسـعه اسـتان دارد، اسـتاندار 
کرمـان بخـش منابـع طبیعـی را از کمیتـه کشـاورزی منفک و به عنـوان یک 
کمیتـه مسـتقل در جشـنواره هفتـه فرهنگی کرمـان در تهران معرفـی کرده 
اسـت. رییـس کمیتـه منابـع طبیعی اسـتان کرمان  گفـت: به دلیـل اهمیت 
منابـع طبیعـی در پهناورتریـن اسـتان کشـور، تصمیـم گرفتـه شـد تـا منابع 
طبیعـی بـه صورت یک کمیته مسـتقل در این نمایشـگاه فعالیت کند. مهدی 
رجبـی زاده افـزود: در حـوزه منابع طبیعی بـه دنبال این هسـتیم تا در بخش 
نمایشـگاهی و نشسـت هـای تخصصـی، ظرفیت های شناسـایی شـده منابع 
طبیعـی اسـتان بـرای سـرمایه گـذاران عالقه منـد تشـریح و ارایه کنیـم. وی 
تاکیـد کـرد: ماموریـت اصلـی ما بهـره بـرداری از فرصت هفته فرهنگـی برای 
معرفـی بخـش منابع طبیعی و فرصت های سـرمایه گذاری آن اسـت که نگاه 
همـگان را بـه منابـع طبیعـی عوض کـرده و روشـن می کند کـه این طبیعت 
خشـک و سـبز در اسـتان کرمان نه تنها فرصتی برای سـرمایه گذاران فراهم 

مـی کنـد بلکه بـر تقویـت آن هم افـزوده خواهد شـد.

k e r m a n f e s t i v a l . i r

23 روز تا برگزاری 
جشنواره فرهنگی 
اقتصادی  كرمان 

در برج ميالد
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پروانه سوخت، شمع فرو مرد،
شب گذشت،
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عکس نوشت 

سینماسوژه

اين مردم موبايل به دست
چنـدان  نـه  واکنـش  بـا  ایـران  مـردم  کـه  هسـت  چندسـالی 
مناسـبی بـه حـوادث شـناخته شـده انـد؛ موبایـل به دسـت بودن. 
حادثـه سـعادت آباد، تصادف یک تاکسـی در خوزسـتان و حاال هم 

سـیل. مردمـی که 
را  موبایل هایشـان 
روشـن مـی کننـد 
حادثـه  فقـط  و 
مـی  نظـاره  بـه  را 
نشـینند. تصویـری 
می بینیـد  کـه 
سـیل  بـه  مربـوط 
پیـش در  روز  سـه 
مازنـدران  زیـراب 
اسـت./ خبرآنالیـن

گينس
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