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جالل پور رییس اتاق بازرگانی ایران: 

شرایط 
برای فعالیت اقتصادی 
فراهم شده است

تولید آلیاژ
 بدون سرب برای 
اولین بار در کرمان
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خاطرات و فعالیت های محمد صنعتی در هفت دهه اخیر

همشهری ها را بدنام 
کرده اید!

جرجافک
نگین گردشگری زرند
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جنجال در مجلس
 بر سر ترجمه متن توافق

نکیسـا خدیشی- شـهردار کرمان اسـتعفاء داد. 
ایـن بـار محکمتـر از گذشـته . چهـل روز پیـش هـم 
ایـن ورق را رو کـرده بـود. امـا شـورا او را مجـاب بـه 
مانـدن کرد و روزنامـه »پیام مـا« از آن رویداد بعنوان 

»اسـتعفای مشـقی« یـاد کرد.
شـایعه رفتن سـیف الهی از مدتها قبل هم شنیده 
مـی شـد. شـهردار دلیـل اسـتعفایش را خسـتگی و 
بیمـاری اعـام کـرد. افکار عمومـی اما رفتنـش را بی 
ارتبـاط با انتخابات مجلس ۹۴ نمـی دانند. ۲۵ خرداد 

امسـال سـاکنین خانه شهر با تشـکیل جلسه ای فوق 
العـاده  او را به اتاقش در خیابان سـپه برگرداندند و به 
اسـتعفایش مهـر مخالفت زدنـد. ولی این قصه سـری 
دراز دارد و عـزم آقای شـهردار برای رفتن جزم اسـت. 
روز گذشـته بار دیگر خبر اسـتعفای شـهردار توسـط 
سـایت »گفتارنو« )ارگان اصاح طلبان( منتشـر شـد. 
پـس از انتشـار تلفـن همـراه آقای شـهردار هـم روی 

شـماره دفتر کارش دایورت شـد. 
ادامه در صفحه ۲

مجلـس شـورای اسـامی دیـروز هـم روز پر حاشـیه 
ای را گذرانـد. در پـی اظهـارات کوچـک زاده نماینده ای 
کـه او را دلواپـس مـی خوانند مجلس شـورای اسـامی 
درجلسـه علنی دیروز و بیـان ادعاهایی خطاب به رئیس 
قـوه مقننـه و کاظـم جالی رئیـس فراکسـیون رهروان 
والیـت در مورد مواضـع منفعانه و منفعت جویانه شـان 
بـه نفـع یکدیگر در مورد مسـاله هسـته ای و ایجاد تنش 
در جلسـه علنـی دیـروز مجلس کاظـم جالی بـا اجازه 
هیات رئیسـه خواسـت تا بر اسـاس اصـل 77 آیین نامه 
داخلـی مجلـس اظهاراتـی را در مورد ادعاهـای کوچک 

زاده بیـان کنـد کـه ابوترابـی فـرد رئیـس جلسـه ایـن 
اظهـارات را بـه پایان جلسـه موکول کـرد و در ادامه نیز 
محمدرضـا تابش با انتقـاد از این رویه خواسـت اتهامات 
و نسـبت هایی کـه کوچـک زاده بـه رئیـس مجلـس و 
برخـی نماینـدگان داده اسـت را پاسـخ دهد کـه باز هم 
ابوترابی فرد خواسـت تـا این صحبت ها در پایان جلسـه 
مطرح شـود و بعد از این ماجرا و با بررسـی یک دسـتور 
از موضوعـات دیـروز مجلـس ابوترابی  مدیریت جلسـه را 
بـه علـی الریجانـی رئیس قوه مقننـه واگذارکـرد. آنطور 
که ایسـنا نوشـته مهدی کوچـک زاده از نمایندگانی که 

بـا عنـوان دلواپـس خطـاب می شـوند در جلسـه دیروز 
گفته اسـت: شـأن مجلس رسـیدگی به خریـد و فروش 
سـیب زمینی نیسـت. آیا تضمینی هسـت کـه ترجمه ای 
کـه امـروز دادنـد چـون گفتیـد مـورد قبـول دسـتگاه 
دیپلماسـی اسـت، درسـت باشـد؟ این برخورد سـلطنت 
مآبانـه با مجلس اسـت. چه کسـی تضمیـن می کند این 
ترجمـه برگرفتـه از متـن انگلیسـی باشـد؟ چـه مطلبی 
مهمتـر از توافق اسـت؟ دو هفته اسـت معطـل کرده اید 

بـرای این کـه ترجمـه مطلـوب به دسـت بیاید. 
صفحه ۲

یادداشت

شـهردار کرمـان سـه باره اسـتعفا کرد. سـیف 
الهـی شـهردار کرمـان بـرای بـار سـوم در طـول 
دوران شـهرداری خـود اسـتعفا کـرد. اسـتعفایی 
کـه هرچنـد بـه گفتـه اعضـای شـورا هنـوز متن 
آن بـه شـورا نرسـیده اسـت امـا بـه نظـر مـی 
رسـد ایـن بـار دیگـر مشـقی نباشـد. سـه گانـه 
سـیف الهـی ایـن بـار دیگر راه برگشـتی نـدارد و 
سـومین اسـتعفا آخرین اسـتعفای اوسـت و برای 
همیشـه با شـهرداری کرمـان خداحافظی خواهد 
کـرد. امـا نکتـه ای کـه در ایـن میـان بایـد بـه 
آن پرداخت وضعیت شـورای شـهر کرمان اسـت. 
شـورایی کـه کمترین میـزان صداقـت را با مردم 
داشـته اسـت و درباره آخرین اسـتعفای شـهردار 
کرمـان کـه ۴0 روز پیـش بود توضیحـی به مردم 
نـداده اسـت. در طول ایـن مدت اعضای شـورای 
شـهر با وجود تکثر رسـانه هـا در کرمان کمترین 
شـفافیت را داشـته انـد و حتی مهمترین جلسـه 
شـورای شـهر امسـال کـه همان جلسـه بررسـی 
اسـتعفای شـهردار بـوده اسـت را پشـت درهـای 

بسـته تشـکیل دادند. 
ادامه در صفحه 3

سیف الهی شهرداری را سه طالقه کرد

شـهردار
رفـت

محمدطاهری، کامران صنعتی، منصور ایرانمنش گزینه های روی میز شورای شهر

خاموشی
شورای شهر

بردیا امیرتیموری
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شرایط برای فعالیت 
اقتصادی فراهم 
شده است

عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
جالپـور  محسـن  ایـران،  اتـاق 
رئیـس اتـاق ایـران عنـوان کرد: 
فعالیـت  بـرای  شـرایط  امـروز 
اقتصـادی فراهـم شـده و شـاهد 
بـه وجـود آمـدن فضـای تعاملی 

بیـن ایـران و سـایر کشـورها هسـتیم. بدیـن ترتیـب آنچـه امروز بـرای بخش 
خصوصـی از اهمیـت باالیـی برخـوردار اسـت، ایجـاد زمینـه هـای الزم بـرای 
فعالیـت اقتصـادی، رفـع مشـکات ناشـی از دیـوان سـاالری و تحریـم هـای 
داخلـی اسـت. وی ادامـه داد: بخـش خصوصـی در پـی آن اسـت که بـا بهبود 
وضعیـت و ایجاد شـرایط مسـاعد بتوانـد حداکثر بهـره بـرداری را از فضای به 
وجـود آمـده ببـرد. برای ایـن منظور باید ابـزار الزم در بدنه دولـت و حاکمیت 
ایجـاد شـود. جـال پـور با تأکیـد بر اینکـه زمان بـرای جبران گذشـته و قرار 
گرفتـن در مسـیر توسـعه اقتصـادی کوتـاه اسـت، تصریـح کـرد: اگـر در مـاه 
هـای ابتدایـی پـس از توافقـات هسـته ای، کار خـود را شـروع کنیـم و بـرای 
رشـد و توسـعه اقتصـادی کشـور برنامـه ارائه دهیم، مـی توانیم مدعی شـویم 
کـه کار جـدی انجـام داده ایـم وگرنـه فرصت هـای به وجـود آمـده خیلی زود 

از دسـت می رونـد.

روحانی 
به نیویورک می رود

نوشـت:  آسوشـیتدپرس 
روسـای جمهـور چیـن، روسـیه، 
در  اسـت  قـرار  آمریـکا  و  ایـران 
هفتادمین نشسـت ساالنه مجمع 
عمومـی سـازمان ملل متحـد در 
مـاه سـپتامبر سـخنرانی کننـد. 
والدیمیـر پوتیـن رئیـس جمهور 
روسـیه به نـدرت در این نشسـت 

حضـور پیـدا مـی کنـد و همچنیـن نخسـتین حضـور شـی جینپینـگ رئیس 
جمهـور چیـن در نشسـت مجمع عمومـی خواهد بـود. بـه گـزارش »انتخاب«، 
سـازمان ملـل متحـد روز دوشـنبه نخسـتین پیـش نویس فهرسـت سـخنرانان 
در نشسـت مجمـع عمومـی سـازمان ملل متحد را منتشـر کرد. پاپ فرانسـیس 
رهبـر کاتولیـک هـای جهان نیـز قرار اسـت چند روز پیـش از سـخنرانی باراک 
اوبامـا رئیـس جمهـور آمریـکا ، پوتین ، شـی جینپینگ و حسـن روحانی رئیس 
جمهـور ایـران در مجمـع عمومی سـازمان ملل متحد سـخنرانی کند. دو سـال 
قبل گفتگوی تلفنی تاریخی اوباما و روحانی در حاشـیه نشسـت مجمع عمومی 
سـازمان ملـل متحـد ، گمانه زنـی هایی را در مورد نزدیک شـدن این دو کشـور 
بـه وجـود آورد و منجـر بـه موافقتنامه هسـته ای موقت و پـس از ان موافقتنامه 

هسـته ای تاریخـی ایـن مـاه بیـن ایـران و شـش قـدرت جهان شـد.

فرانسویان همیشه 
مجذوب ایران بوده اند

امـور  وزیـر  فابیـوس  لـوران 
خارجه فرانسـه در آسـتانه سـفر 
بـه ایـران در یادداشـتی نوشـت: 
و  بهبـود  بـرای  شـرایط  امـروز 
ارتقای سـطح تبادالت دو کشـور 
گـزارش  بـه  اسـت.  شـده  مهیـا 
ایرنـا فابیـوس در ایـن یادداشـت 
که امروز -سـه شـنبه- بـا عنوان 

اقـدام مشـترک بـرای یـک جهـان امـن تـردر روزنامـه ایران بـه چاپ رسـید، 
نوشـت: پس از چند سـال مذاکره دشـوار اما سـازنده بزودی به دعوت همتایم 
محمـد جـواد ظریـف بـه تهران مـی روم و از این سـفر خوشـحال هسـتم. وی 
افـزود: فرانسـویان همیشـه مجـذوب ایـران و بویـژه میـراث ایـن فرهنگ کهن 
و سـهم ایـن کشـور در تاریـخ علم و اندیشـه بـوده انـد. دانشـجویان ایرانی نیز 
بـرای مـا شـگفتی آفریـن انـد؛ آنها چهـره ایـران در دانشـگاه های فرانسـه اند 
و خـوش مـی درخشـند. امـروز شـرایط بـرای بهبـود و ارتقای سـطح تبادالت 
دو کشـور مهیـا شـده اسـت. توافـق هسـته ای مهـم 1۴ ژوئیـه یـک چرخـش 
اسـت. بـرای آنکـه ایـن چرخـش موفق باشـد ضـروری اسـت هر یـک از طرف 
هـا تعهداتـی را کـه پذیرفتـه طبـق تقویم مـورد توافق اجـرا کند. فقـط به این 
شـرط اسـت کـه تـاش هایـی کـه همـه طرفین بـه کار بسـته انـد اعتمـاد را 

ممکـن خواهنـد کرد.

اتاق ایرانبین الملل دولت

هفتگـی  نشسـت  در  دولـت  سـخنگوی 
خـود بـا خبرنـگاران گفـت: قـرار نیسـت که 

مجلـس بـه ایـن توافـق رای بدهـد؛ طبـق 
عالـی  شـورای  در  توافـق  مجلـس  مصوبـه 

امنیـت بررسـی مـی شـود و مجلـس مـی 
توانـد نظراتـش را بـه شـورا منتقـل کنـد.

گزیـده صحبـت هـای نوبخـت را بـه نقـل از 
خبرآنایـن و مهـر در زیـر بخوانیـد:

 بعـد از اینکـه دولت یازدهـم فعالیت خود 
را اغـاز کـرد، عـده ای انتظـار را داشـتند که 
اعـام  را  قبـل  دولـت  تخلفـات  اسـناد  مـا 
کنیـم. درایـن صـورت تمـام روزهایـی کـه 
مـردم در انتظار کنترل تورم و افزایش رشـد 
اقتصـادی بودنـد، صرف دعوا و مشـاجره می 
شـد و وقت کشـور گرفته می شـد! به همین 
دلیـل این سیاسـت را دنبـال نکردیـم. البته 
مـا به وظیفـه قانونی خود نسـبت به ارسـال 

مـدارک تخلفـات دولت قبل بـه دادگاه عمل 
کـرده ایم.

 جهانگیـری رییس سـتاد مبارزه با مفاسـد 
اقتصـادی اسـت کـه هـر دو هفتـه یـک بـار 
جلسـات ایـن سـتاد را بـا حضـور مقامـات 
عالـی دسـتگاهای مختلف از جمله دسـتگاه 
قضایـی برگـزار می کنـد، بنابرایـن اطاعات 
ایشـان دربـاره تخلفـات دولـت قبلی بسـیار 
از  کنیـم  مـی  اسـتقابل  مـا  اسـت.  دقیـق 
مسـئولیت  قبـول  قبلـی  دولـت  مسـئولین 
و  توضیحـات  و  بیاینـد  دادگاه  بـه  و  کننـد 

مـدارک خـود را اعـام کننـد.
 در رابطـه بـا گـم شـدن دکل ها دسـتگاه 

در  اتفاقـا  هسـتند،  پیگیـر  نظارتـی  هـای 
مفاسـد  بـا  مبـارزه  سـتاد  گذشـته  جلسـه 
اقتصـادی یکـی از دسـتگاه هـا گـزارش ریز 
ایـن موضـوع را ارائـه داد کـه ایـن تخلـف 
چگونـه و بـه چـه ترتیبی انجام شـده اسـت. 
بعـد از تکمیـل و نهایـی شـدن ایـن گزارش 
حتمـا مراجـع مربوطـه گـزارش آن را اعـام 

خواهنـد کـرد.
 رسـانه ملـی بایـد زیـر نظر سـه قـوه اداره 
شـود. مـا هیـچ انتظـار دیگـری نداریـم جـز 
اینکـه رسـانه ملـی در جایـگاه ملـی عمـل 
کنـد و از اتخـاذ یک سـلیقه سیاسـی پرهیز 

. کند

اقتصاد مقاومتی
نه ریاضت اقتصادی

مهدی جهانگیری
 نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران

اقتصـاد مقاومتـی هزینه هـای غیر ضـروری را کاهش 
بـرای  بـا مدیریـت منابـع موجـود، بهتریـن راه  داده و 
قـرار می گیـرد.  بـه رفـاه و توسـعه مـد نظـر  رسـیدن 
اغـراق نیسـت اگر »اقتصـاد مقاومتـی« را واژه ای نوظهور 
امـا پرکاربـرد در اقتصـاد امـروز ایـران بدانیـم کـه البته 
بررسـی و تحلیـل پیرامـون آن نیازمند یافتـن زاویه دید 
مناسـب به ایـن موضـوع اسـت. شـاید مهم ترین پرسـش 
در ایـن میان، این باشـد کـه در اقتصـاد مقاومتی، هدف 
مقاوم سـازی اقتصـاد اسـت یـا مقاومـت یا چیزی شـبیه 
البتـه می تـوان  اقتصـادی؟  بـه صرفه جویـی در عرصـه 
پاسـخ را به گونـه ای داد کـه تلفیقـی از ایـن دو در کنـار 

هـم قـرار بگیرند.
در واقـع اقتصـاد مقاومتـی بـه معنی تشـخیص حوزه 
هـای فشـار و تـاش بـرای کنتـرل ایـن فشـارها و کـم 
اثـر کـردن آن  بـر اقتصـاد های دچـار محدودیت اسـت. 
کـم کـردن وابسـتگی اقتصـاد بـه عوامـل خارجـی نقش 
مهمـی در عمـل و اجـرای اقتصـاد مقاومتـی دارد و در 
ایـن میـان اتـکای اقتصـاد بـه تولیـد داخـل در رویکـرد 
اقتصـاد مقاومتـی باعـث مـی شـود تـا عـاوه بـر مهار و 
خنثـی سـازی فشـار بیرونی بر اقتصـاد که ناشـی از اتکا 
بیـش از حـد به وابسـتگی خارجی اسـت، زمینه رشـد و 
ارتقـای سـطح تولیـد داخـل مهیا شـود.در واقـع اقتصاد 
مقاومتـی بایـد آسـیب هـا را شناسـایی کـرده و در پـی 

ترمیـم آن بـر آید.
البتـه بایـد در نظـر داشـت کـه اقتصـاد مقاومتـی بـا 
مقاومتـی  اقتصـاد  در  و  دارد  تفـاوت  ریاضتـی  اقتصـاد 
قـرار نیسـت کـه مانند شـیوه ریاضـت اقتصـادی، دولت 
بـه منظـور جبـران هزینه هـای خود نسـبت بـه کاهش 
برخـی از خدمـات عمومـی اقـدام کنـد، بلکـه در اقتصاد 
مقاومتـی هزینـه هـای غیـر ضـروری کاهـش یافتـه و با 
مدیریـت منابـع موجـود، بهتریـن راه بـرای رسـیدن بـه 
رفـاه و توسـعه مـد نظر قرار مـی گیرد. آنچـه که حصول 
بـه نتیجـه را در اقتصـاد مقاومتـی آسـان تـر مـی کنـد 
نظـم اقتصـادی و شـفافیت در آن اسـت. مبـارزه با رانت 
خـواری و فسـاد اقتصـادی از جملـه پیامدهـای مبـارک 
اقتصـاد مقاومتـی اسـت کـه در سـایه انضبـاط اقتصادی 
شـکل خواهـد گرفـت. پـس مـی بینیـم کـه در رویکرد 
اقتصـاد مقاومتـی نیـاز به ریاضت نیسـت فقـط باید نظم 
داشـت و مانـع فسـاد اقتصـادی شـد، همیـن موضـوع 
نیمـی از اهـداف اقتصـاد مقاومتـی را محقـق مـی کند.

عـاوه بـر ایـن آنگونـه نیسـت کـه رویکـرد اقتصـاد 
مقاومتـی نافـی ارتبـاط بـا جهـان خـارج و اقتصـاد بین 
الملـل باشـد . مسـلم اسـت کـه اقتصـاد کشـور مـا در 
سـایه ارتبـاط بـا اقتصاد بیـن الملل بـه رشـد و بالندگی 
مـی رسـد اما ایـن ارتباط بایـد بیشـتر در زمینـه انتقال 
دانـش فنـی و اسـتفاده از مهـارت هـا و تجـارب موفـق 
سـایر کشـور هـا باشـد نـه اینکه مـا بـه اسـتفاده کننده 
صـرف محصوالت خارجـی بدل شـویم. همچنین اقتصاد 
مقاومتـی اقتصـادی مـوازی اسـت که همسـو بـا فعالیت 
هـای اقتصـادی در کنـار نهادهای ذیربـط تکمیل کننده 

ایـن فعالیـت هـا خواهـد بود.
توجـه بـه اقتصـاد دانـش بنیـان از الزامـات اقتصـاد 
مقاومتـی عنـوان مـی شـود و تقریبـا بـدون  توجـه بـه 
صنایـع و اقتصـاد دانـش بنیـان نمـی تـوان از مرحلـه 
وابسـتگی بـه راحتـی بـه مرحله خـود کفایی رسـید. در 
واقـع یکـی از مـواردی کـه امـروز اقتصـاد ایـران را مورد 
تهدیـد قـرار می دهـد عقب ماندگـی و مطابـق نبودن با 
اسـتاندارد های روز دنیا اسـت . راه انـدازی صنایع دانش 
بنیـان امـری اسـت که امـروزه توجه بیشـتر و نـگاه ویژه 

تـری را بـه خـود مـی طلبد.
موضـوع مهـم دیگـر در ایـن بیـن کاهـش وابسـتگی 
بـه نفـت و رهایـی از بیمـاری هلندی اسـت کـه تکمیل 
کننـده خـود اتکایـی و توجـه بـه صنایـع داخلـی اسـت 
. همـان انـدازه کـه رفـع وابسـتگی خارجـی در رویکـرد 
اقتصـاد مقاومتـی مهـم اسـت رهایـی از ایـن بیمـاری و 
اتـکای بیـش از حـد بـه اقتصاد تـک محصولـی هم مهم 
قلمداد می شـود. سالهاسـت کـه اقتصاد ایران زیر سـایه 
نفـت قرارگرفتـه و سـایر بخش هـای اقتصادی مـا آنطور 
کـه بایـد و شـاید رشـد نکـرده انـد . رشـد یـک طرفـه 
صنایـع نفتـی اکنون اقتصاد کشـورمان را بیمـار کرده به 
طوریکـه با کوچکترین نوسـان قیمت دچار شـوک شـده 
و در بحـران فـرو مـی رود. اکنـون گاه آن فرا رسـیده که 
بـا اتـکا بـه اقتصـاد مقاومتـی و داشـته هـای خودمـان- 
کـه البتـه کم هـم نیسـتند- یکبار برای همیشـه از سـد 
بیمـاری هلنـدی عبـور کنیـم و شـرایط را بـرای رشـد 

همـه جانبـه اقتصـاد کشـور مهیا سـازیم.
امـری  بیشـتر  بـه کار و تـاش  راه توجـه  ایـن  در 
حیاتـی و مهـم اسـت. بـر اسـاس آنچه آمـار ارائه شـده 
مشـخص مـی کنـد در ایـران در هر ۲۴ سـاعت به طور 
میانگیـن هـر نفـر فقـط و فقـط ۲۲ دقیقـه در ادارات 
دولتـی و ۲ سـاعت در بخش خصوصـی کار مفید انجام 
مـی دهـد، در حالـی کـه کشـور ژاپن بـا 6 سـاعت کار 
مفیـد در زمـان مـورد نظـر، در صـدر جـدول و کشـور 
همسـایه مـان ترکیـه بـا ۴ سـاعت در حـال حرکـت و 
رشـد مـی باشـند.وقتی ایـن میـزان کار و تـاش را در 
کشـور ژاپـن بـه عنـوان یـک کشـور توسـعه یافتـه و 
حتـی ترکیـه کـه در حـال رشـد اقتصـادی اسـت مـی 
بینـم بـه راز پیشـرفت اقتصـادی آنهـا پـی مـی بریم. با 
ایـن میـزان زمـان کاری مسـلما راه به جایـی نخواهیم 
بـرد و حتـی نمـی توانیم شـرایط فعلـی را به سـرانجام 
برسـانیم. مشـخص اسـت کـه حرکـت و اجرایـی کردن 
اقتصـاد مقاومتـی در جهت منویات مقـام معظم رهبری 
و رسـیدن بـه خـود کفایـی، تـاش بسـیار بیشـتری را 
مـی طلبـد و بایـد بـا اتخـاذ یـک برنامـه ریـزی اصولی 
و منسـجم همـراه بـا افزایـش زمـان کار مفیـد و بهینه 

زمینـه خـود اتکایـی را فراهـم آوریم.

تخلفات دولت قبل را به دادگاه داده ایم

جمهوری اسالمی
 به تعهدات خود 
پایبند است

آغـاز  از  ایـران  خارجـه  وزیـر 
گفت وگوهـا  از  جدیـدی  دور 
بیـن ایـران و اتحادیـه اروپـا کـه 
بـاال«  سـطح  »گفت وگوهـای 
داد.  خبـر  شـد  خواهـد  خوانـده 
گزیـده صحبت های ظریـف را به 
نقـل از ایسـنا در زیر مـی  خوانید:

 در مقطعـی ایـن گفت وگو هـا بـه نـام »گفت وگو هـای انتقـادی« مطـرح بـود و 
بعـد از آن بـه عنوان »گفت وگوهای جامع« شـناخته شـد و همان طـور که عرض 
کـردم دور جدیـدی از گفت وگوهـا بیـن ایـران و اتحادیه اروپا شـروع خواهد شـد 

کـه ایـن گفت وگو هـا بـه نـام »گفت وگوهای سـطح بـاال« مطرح خواهند شـد.
 در آینـده نزدیـک ایـن گفت وگوها در سـطح معاونان وزیـر خارجه جمهوری 
اسـامی ایـران و معـاون خانـم موگرینـی شـروع خواهـد شـد و بـه تدریـج در 

سـطح وزیـران ادامـه پیـدا می کند.
 امیـدوارم بـا عبـور از بحـران بی دلیـل و غیرضـروری از طریـق توافـق بیـن 

ایـران و گـروه 1+۵ وارد مرحلـه جدیـدی از روابـط شـویم.
 در ایـن دیـدار )دیـدار بـا موگرینـی( مباحـث بسـیار خوبی در مـورد اجرای 
و  بحث هـا  همین طـور  و  داشـتیم  )برجـام(  مشـترک  اقـدام  جامـع  برنامـه 
گفت وگوهایـی در مـورد روابـط آینـده ایـران و اتحادیـه اروپـا انجـام دادیـم.

 تـا روز اجـرای توافـق بایـد اقداماتـی از طـرف مـا و از طـرف اتحادیـه اروپـا 
صـورت بگیـرد کـه البته این اقدامات از سـوی هر دو طرف شـروع شـده اسـت 

و اتحادیـه اروپـا متـن برجـام را مورد تصویـب و حمایت قـرار داد.
 در چنـد سـال گذشـته بیش تـر بحث هـا و گفت وگوهـا بین ایـران و اتحادیه 
اروپـا بحث هـای هسـته ای بـود و اکنـون درصدد هسـتیم که فصـل جدیدی از 

روابط را آغـاز کنیم.
 موضوعـات مختلفـی مـورد توجه دو طـرف جهت همکاری هـای آینده وجود 
دارد کـه از جملـه ایـن موضوعات شـامل انـرژی، حمل و نقل، تجـارت، محیط 

زیسـت، حقـوق بشـر و بحث مبـارزه با مواد مخدر اسـت.
 در گفت وگوهـای سـطح بـاال موضوعـات منطقه یـی را نیـز مورد توجـه قرار 

داد. خواهیم 
 تروریسـم و افراطی گـری تهدیـدی برای منطقـه، اتحادیه اروپـا و کل جهان 
اسـت، چـرا کـه ایـن فرقه گرایی و تروریسـم باعث گسـترش خشـونت در نقاط 

مختلـف جهـان از جمله اتحادیه اروپا شـده اسـت.
 جمهـوری اسـامی ایـران هـر زمـان که تعهدی داشـته بـه آن تعهـد پایبند 
بـوده کـه نمونـه آن توافق ژنو بـود که در طول ۲0 ماه گذشـته ایـران تعهدات 
خـود را در ارتبـاط بـا ایـن توافق انجـام داده و این امری کاما مشـهود اسـت.

 مـردم ایـران نسـبت بـه گرایش ها و سیاسـت های برخی از کشـورهای غربی 
نگرانی هایـی دارنـد و ضـرورت دارد کـه کشـورهای غربـی بـه ویـژه آمریـکا با 
اجـرای دقیـق و جـدی برجـام و تعهداتی که برای آن ها مشـخص شـده تاش 
کننـد کـه بی اعتمـادی مـردم ایـران نسـبت بـه سیاسـت های خـود را جبـران 

کننـد و از طریـق ایـن جبـران فصـل جدیـدی نیز آغاز می شـود.

مجلـس شـورای اسـامی دیـروز هـم روز پـر حاشـیه ای را گذرانـد. در پی 
اظهـارات کوچـک زاده نماینـده ای کـه او را دلواپـس مـی خواننـد مجلـس 
شـورای اسـامی درجلسـه علنـی دیـروز و بیـان ادعاهایـی خطـاب بـه رئیس 
قـوه مقننـه و کاظم جالـی رئیس فراکسـیون رهروان والیت در مـورد مواضع 
منفعانـه و منفعـت جویانه شـان بـه نفـع یکدیگر در مورد مسـاله هسـته ای و 
ایجـاد تنـش در جلسـه علنـی دیـروز مجلـس کاظـم جالـی بـا اجـازه هیات 
رئیسـه خواسـت تـا بر اسـاس اصـل 77 آییـن نامه داخلـی مجلـس اظهاراتی 
را در مـورد ادعاهـای کوچـک زاده بیـان کنـد کـه ابوترابـی فرد رئیس جلسـه 
ایـن اظهـارات را بـه پایـان جلسـه موکـول کـرد و در ادامـه نیـز محمدرضـا 
تابـش بـا انتقـاد از ایـن رویه خواسـت اتهامات و نسـبت هایی کـه کوچک زاده 
بـه رئیـس مجلـس و برخـی نماینـدگان داده اسـت را پاسـخ دهـد کـه باز هم 
ابوترابی فـرد خواسـت تـا ایـن صحبـت هـا در پایان جلسـه مطرح شـود و بعد 
از ایـن ماجـرا و بـا بررسـی یـک دسـتور از موضوعات دیـروز مجلـس ابوترابی  
مدیریـت جلسـه را بـه علی الریجانـی رئیس قوه مقننـه واگذارکـرد. آنطور که 
ایسـنا نوشـته مهـدی کوچـک زاده از نمایندگانی که با عنـوان دلواپس خطاب 
مـی شـوند در جلسـه دیـروز گفته اسـت: شـأن مجلس رسـیدگی بـه خرید و 
فـروش سـیب زمینی نیسـت. آیـا تضمینـی هسـت کـه ترجمـه ای کـه امـروز 
دادند چون گفتید مورد قبول دسـتگاه دیپلماسـی اسـت، درسـت باشـد؟ این 
برخـورد سـلطنت مآبانـه بـا مجلـس اسـت. چـه کسـی تضمیـن می کنـد این 
ترجمـه برگرفتـه از متن انگلیسـی باشـد؟ چه مطلبـی مهمتر از توافق اسـت؟ 
دو هفتـه اسـت معطـل کرده ایـد بـرای این که ترجمـه مطلوب به دسـت بیاید. 
کوچـک زاده در واکنـش بـه فریادهـای کاظـم جالـی بـرای بیـان تذکـرش 
خطـاب بـه وی گفـت: آقـای جالی شـلوغ نکن بگـذار حرفم تمام شـود و بعد 
خودشـیرینی کـن. ایـن نماینـده مجلـس ادامـه داد: مـردم بدانیـد مجلـس تا 
بـه امـروز بـا برخـورد سـلطنت مآبانـه ای که صریحـاً رهبـری منـع کرده اند از 
دخالـت در ایـن مسـأله فعـًا کنار گذاشـته شـده اسـت. کوچـک زاده مجدداً 
در واکنـش بـه درخواسـت جالـی بـرای تذکـر، گفـت: االن آقـای جالـی بـا 
هـزار و یـک ترفنـد آنچه مـورد تأیید رئیس و الریجانی اسـت را حتمـاً توجیه 
خواهـد کـرد. نایـب رئیـس مجلـس همچنیـن خطاب بـه کوچـک زاده گفت: 
شـما در صحبت هایتـان بـه همکارمـان آقـای جالی اهانـت کردیـد؛ در حالی 
کـه هیـچ نماینـده ای حـق اهانت بـه نماینده دیگـر را ندارد. کاظـم جالی نیز 
در تذکـری گفـت: آقـای کوچـک زاده خودشـان را عیـن اسـام و صددرصـد 
تابـع والیـت می داننـد و دیگـران را خائـن و غیروالیی می دانند. شـما مشـکل 
اساسـی داریـد. وی در واکنـش به فریادهای کوچک زاده خطـاب به وی گفت: 

هوچـی گـری نکنید. 
واکنش ها به اتفاقات دیروز مجلس

اتفاقـات حاشـیه ای دیـروز مجلـس بـا واکنـش گسـترده دیگـر نمایندگان 

مجلـس روبـرو شـد. از علـی مطهری گرفتـه تا علـی الریجانی رئیـس مجلس 
و تابـش نماینـده نزدیـک به اصـاح طلبـان در مجلس. به گـزارش خبرآناین 
تابـش در ایـن بـاره خطـاب بـه ابوترابی گفت: شـما بـه یک طیـف در مجلس 
اجـازه مـي دهیـد کـه مجلـس را متشـنج کنـد ولي بـه ما اجـازه نمـي دهید 
کـه بـه مدیریـت شـما انتقـاد کنیـم! نایـب رئیـس مجلس هم بـا بیـان اینکه 
بعـدا تذکـر شـما را خواهـم شـنید، بگذاریـد مجلس بـه کار خود ادامـه دهد، 
میکروفـن وي را قطـع کـرد. مطهـری هـم گفـت: بداخاقـی و بـه کاربـردن 
ادبیـات نامناسـب و توهیـن آمیـز نسـبت بـه دیگـران از جمله رئیـس مجلس 
جایـز نیسـت. علـي مطهري افـزود: به قول معـروف نیش عقرب نـه از ره کینه 
اسـت؛ اقتضـاي طبیعتش این اسـت. وي افـزود: البته طرح مـوارد این چنینی 
چنـدان مهـم نیسـت زیـرا در داخـل آمریـکا هـم این نزاع هـا وجود داشـته و 
این موارد نشـانه آزادی در کشـور اسـت امـا بداخاقی و توهیـن را کار جایزی 
نمـي دانیـم. علـی الریجانـی امـا واکنـش تنـد تـری داشـت. رئیـس مجلـس 
گفـت: ایـن حسـن جامعـه ماسـت کـه همه بـا دغدغـه و حسـاس هسـتند و 
مـي خواهنـد موضـوع توافـق را بررسـي کننـد. اما به گفتـه رهبري ایـن نباید 
منجـر بـه انشـقاق شـود و باید اظهار نظـر با رعایـت احترام باشـد. الریجاني با 
اشـاره بـه اینکـه حـرف هایـي در صحن مجلـس علیـه او زده مي شـود، ادامه 
داد: مـن ایـرادي نمـي بینم که آقـاي کوچک زاده بیاید و حرفـش را بزند. ولي 
نمـي فهمـم بـه گفته ایشـان چه کسـي سـلطنت طلبانـه در این زمینـه رفتار 
کـرده اسـت؟ برخـي گفتـه بودند کـه الریجانـی نمی گذارد مسـائل هسـته ای 
در مجلـس مطرح شـود، چـون روحاني و هاشـمي الریجانـي را رییس مجلس 
کـرده انـد، آخـر ایـن چـه حرفي اسـت؟ رئیـس مجلـس بـا راي نماینـدگان، 
رئیـس مـي شـود. آیـا ایـن مـدل حـرف زدن، توهیـن بـه مجلس نیسـت؟ یا 
اینکـه برخـي گفتـه بودنـد کـه »سـگ احمدي نـژاد و مشـایي به اینها شـرف 
دارد!« مـن همیـن جـا یکبار دیگر شـهادتین مي گویم »اشـهد ان الالـه اال ا... 
و اشـهد ان محمدا رسـول ا..«. چطور ممکن اسـت سـگ کسـي شـرف داشته 

باشـد به کسـي که شـهادتین گفته و مسـلمان اسـت؟ 

جنجال در مجلس
 بر سر ترجمه متن توافق

دولتمجلس

دولت خبر

مدیرعامـل ایـران خـودرو از احتمـال لغـو 
قـرارداد همـکاری بـا شـرکت پـژوی فرانسـه 

و حضـور رسـمی شـرکت های بنـز و فولکـس 
واگـن در بـازار ایـران خبـر داد و گفـت: قصـد 

داریـم اواخـر سـال ۹6 خـط تولیـد پـژو ۴0۵ 
را متوقـف کنیـم گزیـده صحبت های هاشـم 
یکـه زارع را در زیـر به نقـل از مهر می خوانید:

 پـس از توافـق هسـته ای، هیات هایـی 
بـه ایـران سـفر کـرده انـد کـه آلمـان اولین 
تیـم اقتصـادی بـود کـه بـرای حضـور ابـراز 
عاقـه کـرد و در حاشـیه آن نیـز مذاکراتـی 
بـا دو شـرکت خودرویی بنـز و فولکس واگن 

در ایـران صـورت گرفـت.
 شـرکت بنـز یکی از شـرکت های قدری 
اسـت کـه بـه واسـطه موضـوع تحریـم، بازار 

ایـن اسـاس،  بـر  ایـران را تـرک کـرد کـه 
اخیـرا بـا بنـز مذاکراتی صورت گرفتـه و این 
شـرکت حاضر شـده به صـورت تمام قد وارد 

بـازار ایران شـود.
ایـران ظـرف سـه مـاه   دفتـر بنـز در 
آینـده آغـاز بـه کار خواهـد کرد و براسـاس 
قـرارداد 10 سـاله ای کـه بـا ایـن شـرکت 
خودروهـای  تولیـد  شـد،  خواهـد  منعقـد 
تجـاری بـه زودی در ایران از سـوی بنز آغاز 

خواهـد شـد.
 در خصـوص تولید خودروهای سـواری 

ایـران  میـان  بـه زودی  قـراردادی ۵ سـاله 
خـودرو و شـرکت بنـز به امضا خواهد رسـید 
کـه بر اسـاس آن، شـرکت سـتاره ایـران که 
وارد کننـده رسـمی خودروهـای بنـز بـود و 
شـرکت تاپ خـودرو کـه تولیدکننده اسـت، 
بـه زودی عرضـه و تولیـد خودروهـای بنز را 

در ایـران آغـاز خواهنـد کرد.
 پـژو تـا این لحظـه نباید مطمئن باشـد 
کـه قـراردادش با ایـران خودرو امضـا خواهد 
شـد و حتـی اگـر ایـن قـرارداد امضا شـد، او 

شـریک اول مـا نخواهد بود.

توقف خط تولید پژو ۴۰۵ در سال ۹۶
خبر
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شهردار کرمان پس 
از استعفای مشقی 
چه گفت؟

کـه  بـود  مـاه  خـرداد   ۲۴
خـود  سـمت  از  الهـی  سـیف 
اسـتعفا کـرد اما شـورای شـهر 
کرمـان در جلسـه ۲۵ خـرداد 
خـود بـا ایـن اسـتعفا مخالفـت 
جلسـه  ایـن  از  پـس  کـرد. 

شـهردار کرمـان بـه سـواالت خبرنـگار پیـام مـا پاسـخ داد کـه بـا توجه به 
اسـتعفای روز گذشـته سـیف الهی از شـهرداری بد ندیدیم مروری داشـته 
باشـیم بـر صحبت هـای آن روز وی. البتـه ذکر این نکته ضروری اسـت که 
بدلیـل اسـتعفای سـیف الهـی چنـد روز قبل از مهلت اسـتعفا بـرای حضور 
در انتخابـات مجلـس، خبرهـا از اسـتعفای او بـرای کاندیداتـوری مجلـس 
حکایت داشـت. سـیف الهی پس از آن جلسـه شـورای شـهر در شامگاه ۲۵ 
خـرداد گفـت: هنـوز تـا انتخابات مجلـس زمان زیـادی باقی مانده اسـت و 
کار در شـهرداری کرمـان کمتـر از حضور در مجلس نیسـت. وی در پاسـخ 
بـه خبرنـگار پیـام مـا که اصـرار داشـت سـیف الهی دلیـل اسـتعفای خود 
را بگوییـد، گفـت: خیـال کاندیداهـای مجلـس راحت مـن نمی آیـم. برای 
شـنیدن صحبـت های شـهردار کرمـان پس از پذیرفته نشـدن اسـتعفایش 

توسـط اعضـای شـورای شـهر از کـد بـاال اسـتفاده کنیـد.

بین المللی شدن 
فرودگاه کرمان مبنایی 
برای توسعه استان

نخعی مدیرکل فـرودگاه های 
اسـتان کرمان با بیـان اینکه پس 
از بیـن المللـی شـدن فـرودگاه 
کرمان، امـکان ورود ایرالین های 
خارجی برای برقراری مسـیرهای 
پـروازی فراهـم و ایـن امـر باعث 
و  کشـورها  بـا  بیشـتر  تعامـل 

مبنایی برای توسـعه بیشـتر اسـتان می شـود، گفـت: طرح جامع فـرودگاه بین 
المللـی کرمـان بیـش از 80 درصد پیشـرفت فیزیکـی دارد. وی افـزود: فرودگاه 
کرمـان از دو سـال پیـش رفـع یافته هـای موثـر و جـدی را در دسـتور کار خود 
قـرار داد، کـه ایـن یافتـه هـا شـامل عوامل موثر بـر ایمنی پـروازی بودنـد که با 
تـاش کلیـه همـکاران و پشـتیبانی شـرکت فـرودگاه های کشـور، انجام شـد. 
همچنیـن فـرودگاه کرمـان موفق بـه دریافت گواهینامـه فرودگاهـی و متعاقب 
آن احـراز رتبـه بین المللی شـد که در راسـتای شـعار مثلث توسـعه در اسـتان 
کرمـان، زیرسـاخت های الزم بـه منظور انجام مسـتقیم پروازهـای بین المللی از 
فـرودگاه کرمـان، فراهم شـده اسـت.  این مقام مسـئول با تاکید بـر لزوم مرمت 
و بازسـازی سـطوح پـروازی از جملـه بانـد، اپـرون و تاکسـی وی ها گفـت: قرار 
اسـت ۵0 درصـد هزینـه هـا بـا مشـارکت اسـتانداری و ۵0 درصـد هم توسـط 

شـرکت فـرودگاه های کشـور تامین شـود.

تولید آلیاژ بدون 
سرب برای اولین 
بار در کرمان

 معـاون توسـعه و تکنولوژی 
شـهید  مـس  صنایـع  مجتمـع 
باهنـر کرمان گفـت: آلیاژ بدون 
سـرب نخسـتین بـار در کشـور 
در صنایـع مـس شـهید باهنـر 
کرمـان در حال تولید اسـت. به 

گـزارش ایرنـا علـی اکبـر متحـدی در تشـریح سـاخت برنج بدون سـرب در 
صنایـع مـس شـهید باهنـر کرمـان افـزود: از سـال گذشـته فـاز تحقیقاتـی 
ترکیـب آلیـاژی بـدون سـرب در صنایـع مس شـهید باهنر کرمان شـروع و 
بـر اسـاس تحقیقـات صـورت گرفتـه در سـال جـاری کار نیمـه صنعتی آن 
آغـاز شـد. وی بیـان کـرد: هـدف از این پـروژه تولید آلیـاژی بود کـه بتواند 
جایگزین مناسـبی برای آلیاژهای دارای سـرب در تولیداتی مانند شـیرآالت 
سـاختمانی باشـد. وی خاطرنشـان کرد: برنج بدون سـرب اکنون در مجتمع 
صنایـع مس شـهید باهنر کرمـان تولید شـده و اقدامات بازاریابـی برای این 
محصـول در حـال انجام اسـت. معـاون توسـعه و تکنولوژی مجتمـع صنایع 
مـس شـهید باهنـر گفـت: در تولیـد برنج بدون سـرب که عمـده مصرف آن 
در سـاخت شـیرآالت بهداشتی سـاختمان است به جای سـرب از سیلیسیم 

اسـتفاده می شـود.

باغ فتح آباد کرمان 
12 مرداد ماه
 افتتاح می شود

توسـعه  بنیـاد  عامـل  مدیـر 
از  کرمـان  موقوفـات  عمـران  و 
موقوفـه  بـاغ  افتتاحیـه  تاخیـر 
فتـح آبـاد کرمـان خبـر داد.     به 
گـزارش روابـط عمومـی اداره کل 
اسـتان  خیریـه  امـور  و  اوقـاف 

کرمان،غامرضـا سـرایداری بـا اشـاره بـه افتتـاح عمـارت بـاغ موقوفه فتـح آباد 
اظهـار کرد: بر اسـاس اخبار منتشـر شـده در رسـانه هـا مبنی بر افتتـاح عمارت 
بـاغ موقوفـه فتـح آبـاد در ۵ مـرداد مـاه در راسـتای هماهنگـی و برنامـه ریـزی 
مطلـوب جهـت هـر چـه بـا شـکوهتربرگزار شـدن ایـن رویـداد مهـم ، مراسـم 

افتتاحیـه ایـن بـاغ بـه زمـان دیگـر مـوکل شـد. 
وی اظهار کرد: دوشـنبه 1۲ مردادماه مراسـم افتتاحیه باغ فتح آباد از سـاعت 
۲0 برگـزار مـی شـود کـه  پیـش بینی حضـور بیـش از  ۴هـزار نفر میهمـان را 
داریـم.  بـاغ فتح آبـاد به یادگار مانـده از فضل علی خان بیگلربیگـی از حکمرانان 
کرمـان و مربـوط بـه دوره قاجار اسـت که در 30 کیلومتری شـمال شـرق شـهر 
کرمـان واقـع شـده اسـت.    زمـان احـداث بـاغ فتح آبـاد به حـدود سـال 1۲۵۵ 
می رسـد و ایـن اثـر در 1۲ بهمـن 1381 بـا شـماره ثبـت 7۲8۴ به عنـوان یکی 
از آثـار ملـی ایـران بـه ثبت رسـید و بـاغ فتح آبـاد اختیارآبـاد الگوی احـداث باغ 

شـاهزاده ماهان بوده اسـت.

فرودگاهشهرداری اوقاف و امور خیریهصنایع مس

شـهردار کرمـان بـرای دومیـن بـار از سـمت خـود 
اسـتعفا کـرد. سـیف الهـی انـگار دیگـر نمـی خواهـد در 
شـهرداری باشـد. ۲۴ خـرداد مـاه بـود کـه سـیف الهـی 
بـرای اولیـن بـار اسـتعفایش را اعـام کرد اما در جلسـه 
اضطـراری شـورای شـهر کرمان بـا این تصمیـم مخالفت 
شـد و وی شـهردار ماند. پس از این جلسـه سـیف الهی 
بـه خبرنـگار »پیـام مـا« گفت با قـدرت بـه کارش ادامه 
مـی دهـد و یکی از اعضای شـورای شـهر اسـتعفای او را 
مشـقی خوانـد امـا ایـن بـار بـه نظر می رسـد اسـتعفای 
سـیف الهـی نه مشـقی بلکه واقعی باشـد. اسـتعفایی که 
تـا یکشـنبه هفتـه بعـد مشـخص می شـود مـورد قبول 
شـورای شـهر قـرار مـی گیرد یـا نـه، اگرچه که شـواهد 

از قبـول اسـتعفای شـهردار مـی گویند.
سیف الهی به ما قول داد

رئیـس شـورای شـهر کرمـان در ایـن بـاره بـه »پیام 
مـا« گفـت: هنـوز اسـتعفایی بـه شـورای شـهر نرسـیده 
اسـت و ایـن بحـث هـا در رسـانه هـا مطـرح مـی شـود. 
تابسـتانی  تعطیـات  در  االن  افـزود:  مویـدی  ا...  فتـح 
شـورای شـهر هسـتیم و یکشـنبه هفته آینـده در اولین 
جلسـه شـورا پـس از تعطیـات بـه ایـن موضـوع مـی 
پردازیـم. وی تصریـح کـرد: آقای سـیف الهـی دفعه قبل 
بـه مـا قـول دادند که مـی ماننـد. حتی یکی از دوسـتان 
بـه ایشـان گفت مردانـه ایسـتادید که سـیف الهی گفت 
بلـه ایسـتادم. رئیس شـورای شـهر کرمـان در پاسـخ به 
ایـن سـوال کـه شـورای شـهر بـا اسـتعفای سـیف الهی 
موافقـت می کنـد یا خیر گفـت: امیدواریم ایشـان بماند 
و تـا جلسـه برگـزار شـود مشـخص نمـی شـود. مویدی 
دربـاره گزیته های شـورای شـهر بـرای جایگزین سـیف 
الهـی هـم گفـت: مـن نمـی توانـم نظـر دهـم چـرا کـه 
نیـاز بـه زمـان داریـم اما سـعی می کنیـم فـرد قدرتری 

کنیم.  انتخـاب 
شهرداری قائم به فرد نیست

اسـتعفای  دربـاره  کرمـان  سـخنگوی شـورای شـهر 
سـیف الهـی نظـرات جالبـی دارد. وی »پیـام مـا« گفت: 

بحـث اسـتعفای آقـای سـیف الهـی بـه این برمـی گردد 
کـه ایشـان مـی خواهنـد بـه اسـتانداری برونـد و معاون 
عمرانـی اسـتاندار شـوند. وی افـزود: ما قبـا گفته بودیم 
بـا رفتـن ایشـان مخالفیـم و االن هـم همیـن نظـر را 
داریـم و قطعـا به صاح شـهر نیسـت که شـهردار عوض 
شـود. سـخنگوی شـورای شـهر تصریـح کرد: در جلسـه 
۲۵ خـرداد مـا از آقـای سـیف الهـی قـول گرفتیـم کـه 
بماننـد و حتـی مـن بـه ایشـان گفتـم کـه استعفایشـان 
را پـس بگیرنـد امـا گفتنـد کـه نـه شـورا مخالفـت کند 
و مـن مـی مانـم و کـه همینطـور هـم شـد امـا بـاز هم 

ایشـان اسـتعفا کردنـد. ایـن عضـو شـورای شـهر اظهـار 
داشـت: سـیف الهـی بایـد بمانـد تا پـروژه های  شـهری 
را بـه اتمـام برسـاند چراکه در ضربات پنالتـی دروازه بان 
را عـوض نمـی کننـد. وی در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه 
اگـر سـیف الهـی لرود چـه کسـی جایگزین او می شـود 
گفـت: گزینـه اول مـا خـود آقـای سـیف الهـی هسـتند 
و امیـدوارم ایشـان سـر قـول خـود بماننـد. هنـوز مدت 
زیـادی از ایـن قولی که به شـورای شـهر دادند نگذشـته 
اسـت. وی دربـاره احتمـال بـه مشـکل خـوردن پـروژه 
هـای شـهری بـا رفتن سـیف الهی گفـت: سیسـتم قائم 
بـه فـرد نیسـت و قائـم بـه ذات خـودش اسـت. گرچه با 

رفتـن هـر مدیـری خـا بوجـود مـی آیـد امـا ما سـعی 
مـی کنیـم از این بابت مشـکلی بوجود نیاید. سـخنگوی 
شـورای شـهر درپایـان گفـت: بـا اسـتاندار هـم صحبت 
مـی کنیـم کـه از انتصـاب آقـای سـیف الهـی به سـمت 

معـاون عمرانـی اسـتاندار منصرف شـوند
امیدوارم فردی مثل سیف الهی پیدا کنیم

یکـی از اعضـای شـورای شـهر بـه »پیـام مـا« گفت: 
آقـای سـیف الهـی هنـوز استعفایشـان را به شـورا نداده 
انـد. علـی اکبر مشـرفی افـزود: شـهرداری کار پرتنشـی 
اسـت و آقـای سـیف الهـی خسـته شـده انـد و فکـر می 
کنـم شـورا ایـن بـار بـا اسـتعفای وی موافقت کنـد. وی 
دربـاره اینکـه احتمال دارد سـیف الهی به عنـوان معاون 
عمرانی اسـتاندار معرفی شـود گفت: من به توان ایشـان 
اعتقـاد دارم و از خـدا مـی خواهـم هرکجـا که مـی روند 
موفق باشـند. مشـرفی ادامـه داد: اگر سـیف الهی معاون 
عمرانی شـهردار هم شـوند بسـیار مثبت اسـت و آن جا 
هـم مـی تواننـد بـه شـهرداری کمـک کننـد. ایـن عضو 
شـورای شـهر دربـاره گزینـه هـای شـورای شـهر بـرای 
سـمت شـهردار گفـت: هنوز مشـخص نیسـت امـا قطعا 
شـورای شـهر فـرد واجـد شـرایطی را بـرای جانشـینی 

سـیف الهـی معرفـی خواهـد کرد.
این بار استعفا را قبول می کنیم

یکـی دیگـر از اعضـای شـورای شـهر بـه »پیـام مـا« 
گفت: هنوز اسـتعفای ایشـان قطعی نیسـت و قرار اسـت 
یکشـنبه و پـس از تعطیات تابسـتانی شـورا جلسـه ای 
در این خصوص داشـته باشـیم. سـعید گیانـی افزود: تا 
زمانـی کـه شـورای شـهر اسـتعفا را قبـول نکند، سـیف 
الهـی همچنـان شـهردار اسـت. وی در پاسـخ بـه ایـن 
سـوال که شـورای شـهر چه تصمیمـی در این بـاره دارد 
گفـت: همـه اعضای شـورای شـهر بایـد نظر دهنـد اما با 
توجـه بـه اینکه در مـدت زمانـی کوتاهی ایشـان مجددا 
اسـتعفا کردنـد، فکـر می کنم این بار اسـتعفای شـهردار 
را قبـول کنیـم. گیانـی در پایان درباره جایگزین سـیف 
الهـی گفـت: هنوز مشـخص نیسـت اما سـعی مـی کنیم 
فـردی را انتخـاب کنیـم که تحولی در شـهر ایجـاد کند.

خبر
تشدید نظارت بر مراکز جمع آوری 

شیر و کارخانه های لبنیات در بم
مسـعود اسـدی پور اظهـار داشـت: براسـاس اصـاح مـاده 
13 قانـون مـواد خوراکـی و آشـامیدنی نظارت بـر فرآورده  های 
خـام دامـی از جملـه وظایـف دامپزشـکی اسـت و برهمیـن 
اسـاس نظـارت بـر شـیر بـه عنـوان یکـی از مـواد غذایـی مهم 
در سـرلوحه فعالیت هـای دامپزشـکی شهرسـتان بم قـرار دارد 
و ایـن برنامـه نظارتـی از زمـان پـرورش دام شـیری تـا زمـان 
عرضـه و مصـرف اجـرا می شـود. بـه گـزارش فـارس وی ادامـه 
داد: از آن جـا کـه انـواع آلودگی شـیر از طریـق دام و هر نقطه 
از زنجیـره تولیـد، حمـل و نقـل و فـرآوری تـا هنـگام مصـرف 
ایجـاد می شـود، بنابرایـن الزم اسـت تـا بـرای ارتقـای سـطح 
بهداشـتی جامعه و همچنیـن کنترل و پیشـگیری بیماری های 
مشـترک دام و انسـان از طریـق شـیر از جملـه تب مالت، سـل 
و تـب کیـو نظـارت کامل و گسـترده بر روی نحـوه جمع آوری، 
هـم زدن و سـرد کـردن سـریع شـیر انجـام شـود. اسـدی پور 
تصریـح کـرد: یکـی از مهمتریـن مقوله هـا بـرای افزایـش ایـن 
نظـارت توجـه بـه ضوابـط بهداشـتی حمـل شـیر و حمـل بـا 
خودروهـای واجـد شـرایط و دارای کـد و دفترچه بهداشـتی و 
گواهـی حمـل بهداشـتی اسـت و این شـبکه باجدیـت از تردد 
و جابه جایـی محموله هـای فاقـد شـرایط جلوگیـری می کنـد. 
رئیـس شـبکه دامپزشـکی شهرسـتان بم گفـت: از ابتـدای ماه 
جـاری بـا توجـه بـه اهمیت موضـوع و تصمیـم اتخاذ شـده در 
کارگروه سـامت شهرسـتان اکیـپ مشـترکی از ادارات ذیربط 
از جملـه مرکـز بهداشـت، اداره تعزیرات حکومتـی، مجمع امور 
صنفـی ، فرمانـداری و ... نظـارت الزم صـورت می گیـرد. وی 
تاکیـد کـرد: تمـام مراکـز جمـع آوری کننـده و کارخانه هـای 
تولیـد لبنیـات از لحـاظ بهداشـت محیـط مرکـز، دارا بـودن 
دفترچـه و کارت بهداشـتی، نصـب توری، وجود شـیر سـردکن 
و ... بررسـی می شـوند و توصیه هـای الزم در زمینـه نگهـداری، 
مصـرف شـیر، شست وشـوی مخـازن و ظـروف انجام می شـود.

نخستین دوره آموزشی 
تعمیرونگهداری کامیون های دایون

هـای  کامیـون  تعمیرونگهـداری  آموزشـی  دوره  نخسـتین 
 Weichai کمپانـی  متخصصیـن  و  باحضورمدرسـان  دایـون 
ماشـین  آریااورسـت  توسـط شـرکت  گذشـته  روزهـای  طـی 
برگـزار گردیـد. درایـن دوره کـه متخصصیـن و کارشناسـان 
فنـی نمایندگـی هـای شـرکت آریا اورسـت ماشـین از سراسـر 
کمپانـی  ایـن  المللـی  بیـن  مدرسـین  داشـتند  کشـورحضور 
معظـم در کارگاه هـای آموزشـی 5S ،تعمیرونگهـداری موتـور 
بـه  را  ایـن خـودرو  بـرق  بـا سیسـتم  Weichai و آشـنایی 
متخصصیـن ایرانـی آمـوزش دادنـد . شـایان ذکـر اسـت عاوه 
چیـن،  کشـور  از   Weichai کمپانـی  برحضورمتخصصیـن 
تعـدادی از مدرسـان سـازمان فنـی و حرفـه ای اسـتان نیـز 
دراین دوره شـرکت داشـته اند. عبدالمهدی یوسـفی مدیرعامل 
شـرکت آریااورسـت ماشـین بـا بیـان اینکـه این شـرکت اولین 
تولیـد کننـده ماشـینهای سـنگین جـاده ای در جنـوب شـرق 
کشـور می باشـد خاطرنشـان کرد: بزودی شـاهدبرگزاری دوره 
ZF )شـامل: گیربکـس، ریتـاردر و سیسـتم هـای  آموزشـی 
کاچ و فرمـان( بـا حضـور متخصصین کشـور آلمـان در کرمان 
خواهیـم بـود کـه در نـوع خـود بـی نظیـر مـی باشـد وی بـا 
اشـاره بـه اینکـه خـودروی مذکور از سـری ماشـینهایی اسـت 
کـه با اسـتقبال بسـیار خـوب کشـورهای دارای ترانزیـت جاده 
ای روبرو شـده اسـت گفت : این شـرکت برای توسـعه صادرات 
و واردات و نیـز کمـک بـه حمـل و نقـل و ترانزیـت سـریع و 
ایمـن در کشـورتولیدات خـود را باشـرایط ویـژه بـه هموطنان 
عزیـز ارائـه خواهـد کرد یوسـفی در پایان اظهار داشـت  سـعی 
بـا  اسـتانداردهای روز دنیـا وهمـگام شـدن  بـه  مـا رسـیدن 
پیشـرفت های جهانـی مـی باشـد و امیدواریم نام کرمـان را در 

خاورمیانـه طنیـن انـداز کنیم.

ادامه از صفحه اول
طوالنی ترین دوره شهرداری

منتخـب  شـهردار  الهـی  سـیف  ابوالقاسـم 
شـورای سـوم و چهـارم بـود. او که خـود منتخب 
مـردم و عضویت در سـومین دوره شـورای شـهر 
را در پرونـده کاری دارد بـا نظـر سـایر اعضـا از 
شـورا خارج شـد و بر صندلی شـهرداری نشست. 
امـا در شـورای چهـارم کار سـخت تر شـد. اینبار 
زور اصولگرایـان مـی چربیـد. غـش کردن سـیف 
الهـی به سـمت قالیباف هـم کافی نبـود. اما رگ 
خـواب مویدی ریس شـورا در دسـت سـیف الهی 

 . بود 
بـار دیگـر و در رای گیـری بیـن اعضـاء شـورا 
سـیف الهـی منتخب شـورای چهارم شـد. آذر ماه 
۹۲ حکـم ابوالقاسـم سـیف الهـی برای شـهرداری 
کرمـان امضاء شـد. حکمـی که با حـرف و حدیث 
هایـی همـراه بـود. از آن روز حـاال ۲1 مـاه مـی 
گذرد و عمر شـهردار بودن سـیف الهی به هشـت 

سـال رسـیده است.
اینبار با هماهنگی

آنچـه مسـلم اسـت اسـتعفای تـازه شـهردار با 
هماهنگـی اتفـاق افتاده اسـت. شـنیده هـای خبر 
از جلسـه معاونین اسـتانداری ، مویدی و مشـرفی 
اعضـای شـورا و شـهردار دارد. هـر چهـار نفـر دور 
یـک میز نشسـته و بـرای رفتن سـیف الهی توافق 

کردند.اعضـای شـورا هـم از همـه ماجـرا بـی خبر 
نیسـتند.آنها هـم در مصاحبـه با »پیام مـا« از این 
تصمیـم بـا خبـر بودنـد. شـهردار حـاال بر سـرکار 
خـود حاضر نمی شـود تا شـورا در جلسـه معمول 

خـود با رفتنـش موافقـت کند.
استانداری مقصد تازه

رفاقـت شـهردار مسـتعفی و اسـتاندار فعلـی 
ریشـه در سـالهای دور دارد. دوستی که داستانش 

بـه روزهـای جنـگ تحمیلـی برمـی گردد.
قـرار  و گلسـتان  امـا دوسـتان گرمابـه  حـاال 
اسـت با هم همکار شـوند. رزم حسـینی جانشـین 
دفـاع  دوران  در  خاتم االنبیـاء  قـرارگاه  عملیـات 
مقـدس و اسـتاندار کنونـی کرمـان قصـد دارد تـا 
سـیف الهـی کـه عملکـرد مثبتـی در شـهرداری 

داشـته بـه سـاختمان اسـتانداری ببـرد.
شـهردار  بعـدی  سـمت  شـود  مـی  گفتـه   
اسـتانداری  عمرانـی  معاونـت  کرمـان  مسـتعفی 
اسـت. جایـی که بـه نظر بـا روحیات وی سـازگار 
اسـت . رفتن شـهرداران کرمان از سـاختمان سپه 
بـه اسـتانداری هـم بـه یـک رسـم تبدیـل شـده. 
جال ماب شـهردار سـابق هم پس از پایان دوران 
فعالیتـش بـه معاونت برنامـه ریزی اسـتانداری در 
دولـت اصولگرایـان رفته بود. حاال و پس از هشـت 
سـال سرنوشـت ایـن شـهردار هم بـه اسـتانداری 

گـره می خـورد.

چه کسی شهردار می شود
منتخبیـن مـردم در شـورا یکشـنبه آینـده بـه 
خانـه شـهر مـی رونـد. جلسـه ای کـه در آن باید 
به اسـتعفای شـهردار رسـیدگی کند.نشسـتی که 
یقینـا رای بـه پذیرفتن اسـتعفای سـیف الهی می 
دهـد. ایـن پایـان کار نیسـت.اعضاء بـرای انتخاب 
شـهردار بعـدی دسـت بـه کار مـی شـوند. برخی 
انتخـاب کامیـاب معـاون  از  از منابـع آگاه خبـر 
عمرانـی اسـتاندار مـی دهنـد. انتخابـی کـه اگـر 
اتفـاق بیفتـد تحت تاثیـر تصمیم اسـتاندار کرمان 
اسـت. در ایـن صورت کامیـاب بازنشسـته جایش 
را بـا سـیف الهـی عوض کـرده اسـت.اما شـهردار 
شـدن کامیاب برای سـاکنین شـورای شهر خیلی 
دلچسـب نیسـت . شـاید نزدیکـی ایـن انتخاب به 
رزم حسـینی دل شورانشـینان را خالـی مـی کند. 
آنهـا کارت هـای دیگـری هـم در جیـب دارنـد. 
ایرانمنـش عضـو شـورا از همیـن کارت هاسـت. 
قبـا هم صحبت از شـهردار شـدن ایرانمنش بود. 
ولـی رای اعضاء سـیف الهی را از صنـدوق درآورد. 
شـاید اینبـار ایرانمنـش بـا رای همکارانـش راهی 
شـهرداری شـود.  طاهری مدیر عامل شـرکت آب 
و فاضـاب هم گویـا از گزینه هـای احتمالی برای 
رسـیدن به سـمت شـهرداری کرمان اسـت .گمانه 
زنـی هـا در گروههـای فضـای مجـازی بـا انتشـار 
خبـر رفتـن سـیف الهـی بـاال گرفته اسـت. پیش 

بینـی هـا از طـرح نـام مهنـدس کامـران صنعتی 
عضـو سـابق شـورای شـهر کرمـان حکایـت دارد. 
سـابقه شـش سـاله صنعتی در شـورا و آشـنایی با 
زیروبـم مسـائل شـهری مـی تواند نقطـه قوتی در 

انتخـاب احتمالی وی باشـد.   روزهـای آینده فضا 
شـفاف تـر خواهـد شـد و گزینـه هـای احتمالـی 
خود را نشـان می دهند. کشـمکش سیاسـی میان 

دو قطـب شـورا آنـرا جـذاب تر مـی کند. 

شهـردار رفت
 نکیسا خدیشی

شهرداری

سیف الهی قول داده بود بماند

اعضای شورا از استعفای 
شهردار می گویند

 رضا عبادی زاده

شهردار از در پشتی رفته بود
بـه محـض منتشـر شـدن خبر اسـتعفای سـیف الهی بـه شـهرداری مرکـزی در خیابان سـپه رفتم. 
بـا محسـن رجـب پور عـکاس روزنامه هم تماس گرفتم که سـریعا خودش را به شـهرداری برسـاند. 
از طریـق یکـی از دوسـتان خبرنـگار فهمیـدم کـه شـهردار در محـل کارش حاضـر اسـت. بـه دفتـر 
شـهردار که رسـیدم اما مسـئول دفترش گفت شـهردار نیسـت. گفتم من شـنیده ام شـهردار در 
دفتـرش نشسـته. ایـن را گفتـم و در راهـروی جلـوی اتـاق شـهردار نشسـتم تـا شـاید او را ببینم. 
تمـاس هـای پـی در پـی بـا شـهردار هـم بـی حاصـل بـود چـرا کـه تلفـن همـراه سـیف الهـی روی خط 
تلفـن دفتـرش دایـورت شـده بـود. یک ربعی از نشسـتنم گذشـته بـود که فـردی از اتاق شـهردار 
بیـرون آمـد و پرسـید شـما. خـود را کـه معرفـی کـردم وی دوبـاره بـه اتـاق شـهردار رفـت و بعد از 
چنـد دقیقـه برگشـت و گفـت شـهردار گفتـه مـن وقـت مالقـات بـا کسـی نداشـتم و شـنبه بیاییـد. 
مـن هـم گفتـم پـس شـهردار در اتاقـش هسـت کـه آن فـرد سـری بـه نشـانه تاییـد تـکان داد. در 
ایـن فکـر بـودم کـه شـهردار باالخـره از اتاقـش بیـرون مـی آیـد و سـواالتم را از وی می پرسـم که 
گوشـی ام زنـگ خـورد. عـکاس روزنامـه پشـت خـط بـود و گفـت بخاطـر دوربیـن، اجـازه ورود به من 
نمـی دهنـد. در گیـر و دار تمـاس بـا یکـی از دوسـتانم بـودم کـه عـکاس همراه بـا یکـی از بچه های 
روابـط عمومـی شـهرداری ظاهـر شـد و قرار شـد به اتـاق روابط عمومی شـهرداری بـرود و یا حداقل 
دوربیـن هایـش را آنجـا بگـذارد. بـا ایـن وضعیـت دیگر بـه عکس گرفتن از شـهردار نمی شـد فکر 
کـرد. البتـه اگـر شـهردار رویـت مـی شـد. یـک دوربیـن دیگر هـم با خـودم داشـتم. یک سـاعت از 
زمانـی کـه بـه سـپه آمـده بودم می گذشـت و سـاعت بـه 2 نزدیک می شـد. مسـئول روابـط عمومی 
شـهرداری به سـمت ما آمد و گفت شـهردار نیم سـاعتی هسـت که از در پشـتی رفته اسـت! ابتدا 
باور نکردیم و با محسـن رجب پور نشسـتیم. زمان گذشـت و کامندان شـهرداری یکی یکی درهای 
اتاقشـان را بسـتند و شـهرداری را ترک کردند. ما هنوز امیدوار بودیم شـهردار در اتاقش باشـد 
و بیایـد. سـاعت از 2 هـم گذشـت و تقریبـا اکثـر کارمنـدان رفتنـد و مـا هـم دیگـر نمی توانسـتیم 
بمانیـم. بیـرون از شـهرداری مرکـزی هـم نیـم سـاعتی ماندیـم تـا همه رفتنـد و دیگر کسـی نمانده 

بـود. انـگار واقعا شـهردار از در پشـتی رفتـه بود.

ادامه از صفحه اول

خاموشی شورای شهر 
جلسـه ای کـه می توانسـت بـرای مردم کرمـان خیلی 
مهـم باشـد تـا حداقل مـردم کرمـان بدانند که کـم کاری 
از چه کسـی اسـت. شـهردار چرا می خواهد اسـتعفا بدهد 
و شـورای شـهر چرا مخالف اسـت؟ این بدیهـی ترین حق 
شـهروندان که موکان اعضای شـورای شـهر هسـتند می 
باشـد. شـاید جلسـه سـورای شـهر کرمـان برای بررسـی 
اسـتعفای شـهردار آخریـن فرصـت اعضـای شـورا بـرای 

صداقـت و همدلـی بیشـتر بـا مردم شـهر کرمان باشـد. 
آقـای رئیـس شـورا و اعضـای محتـرم شـورای شـهر 
کرمـان لطفـا بـه قانون پایبند باشـید و در سـال همدلی و 
همزبانـی بـا مـردم روراسـت بمانیـد و فارغ از هـر گرایش 
سیاسـی بـا برگزاری جلسـه علنی بیـش از هرچیز با مردم 
صـادق باشـید و بـرای جلـب اعتماد دوسـویه میان شـورا 
بـه عنـوان اصلـی تریـن نهـاد مدنـی و مـردم بکوشـید و 

بگذاریـد مـردم خـود بداننـد و خـود قضـاوت کنند.
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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

همشهری ها را بدنام کرده اید!
 بخش بیست پنجم

بقایی جز فتنه جویی و به هم 
اندازی تا کنون چه خدمتی 

کرده ؟
یکـی از مخالفـان محلـی )1( دکتـر 
مظفـر بقایـی در کرمان نیـز در نامه ای 
مفصل به شـدت بـه برخـی از اقدامات 

وی اعتـراض نموده و آورده اسـت:
»به نام خدا ـ آقای دکتر بقایی

و  سـرایی  یـاوه  بـه  عـادت  سـال ها 
مدتـی  اول  از  و  کرده ایـد  گویـی  پـر 
بـه واسـطه ی وکالـت مصـون و محترم 
بودیـد و بـه عـاوه مـا کرمانی هـا هـم 
احتـرام پـدر شـما را منظـور داشـتیم 
که مـرد خیر خواهـی بوده، بـه احترام 
او بـه شـما جـواب ندادنـد. ولـی شـما 
اخاقـًا بـر خـاف او شـده اید، هـر چه 
آن مـرد خیرخـواه و مـؤدب بود، شـما 
بدخـواه، بـی ادب، فحـاش، یـاوه سـرا، 
مـردم  همـه ی  و  شـده اید  فتنه جـو 
بدنـام  را  همشـهری ها  و  ناراحـت  را 
کرده ایـد، دسـتور آدم کشـی روی منبر 
و در مـأ عـام می دهیـد )۲(، تهمـت 
بـه زن و دختـر مـردم در منبر مسـجد 
جامـع کرمـان می زنیـد )3(، همان جا 
مسـلمین  امـام  و  پیغمبـر  جـای  کـه 
اگـر  کـه  می زنیـد  اسـت. حرف هایـی 
پیغمبـر و امـام بودنـد حـد شـرعی بـر 
شـما جـاری می کردنـد؛ آرزو می کنید 
بـه جـای آدم کش هـا بودیـد و دسـت 
آن هـا را می بوسـید )۴( و از ایـن قبیل 
کـه اگر می نوشـتم دفتر بسـیار بزرگی 
می شـد. از همـه بدتـر آن کـه جمیـع 
بـه  نسـبت  را  خـود  شـرم آور  اخـاق 
کرمانی هـا می دهیـد و آن هـا را همـراه 
نـزد  قلمـداد می کنیـد و در  خودتـان 
اهالـی تهـران آن هـا را متهـم و بدنـام 
می کنیـد و سـوء اسـتفاده از سـکوت 
کرمانیـان نجیـب و معقـول می کنیـد 
کـه جـواب نمی دهنـد و سـر بـه سـر 
چـه  هـر  زیـرا  نمی گذارنـد.  دیوانـه 
بگوینـد شـما بیشـتر صـدا می دهیـد. 
شـریفی  و  عاقـل  مـرد  شـما  پـدر 
بـود امـا جـد شـما همـه ی کرمانی هـا 
مخصوصـاً راوری هـا می داننـد کـه )آقا 
میـرزا( دیوانـه بـود و اتفاقـی دکترهـا 
پسـر  در  موروثـی  جنـون  کـه  اسـت 
کرمانی هـا  و  دارد  بـروز  بیشـتر  زاده 
را  دیوانـه  جـواب  می کننـد  ماحظـه 
و  نباشـید  دیوانـه  چـرا  بگوینـد.  چـه 
حـال آن کـه اگـر جزیی شـعور هم در 
اول داشـتید، روزی دو بطر مشـروب و 
مقـداری چـرس، معلوم اسـت چه قدر 
شـعور شـما را زیـاد کـرده. حـاال شـما 
اسـتفاده  سـوء  کرمانی هـا  سـکوت  از 
کـرده و بـه چشـم تهرانی ها می کشـید 
کـه مـن در کرمـان عنوانی و بـه خرج 
اسـتان  کـه  می دهیـد  آمریکایی هـا 

کرمـان بـا مـن اسـت ...
... دولت هـا کـه همـه بـد هسـتند، 
و خونـش  بـود  بـد  قوام السـلطنه کـه 
هـدر بـود و مالـش حـال و تقصیرش 
ایـن بـود که شـما را بـه مـردم معرفی 

کـرد و بـه ایـن خیـال کـه بـر اخـاق 
مرحـوم میـرزا شـهاب هسـتید، شـما 
و  نمـود  کرمـان  در  حـزب  رهبـر  را 
تربیـت  جانـی  دشـمن  نمی دانسـت 
کـرد. رزم آرا کـه بـد بـود، زاهـدی کـه 
بـد بـود، دکتـر مصـدق و دکتـر اقبال 
بـد بودنـد، شـریف امامـی بد اسـت. بر 

هـر کـدام ایـرادی داریـد که چرا شـما 
را شـناختند و شـغل حساسـی دیگـر 

ندادنـد ...
کرمانی هـا جمیـع اخـاق شـما را از 
همـه کـس بهتـر می داننـد. بـر هیـچ 
کـس اشـتباهی در بـاره شـما نیسـت. 
بلـی یـک عـده مردمـان در شـهر مـا 
هسـتند  عقـا  از  البتـه  کـه  هسـتند 
ولـیـ  بـه اعتقـاد نویسـندهـ  مردمـان 
شـما  زبـان  از  و  هسـتند  ضعیفـی 
می ترسـند و فکـر می کننـد بـر کسـب 
ایشـان زیانـی وارد شـود و شـما حرفی 

دسـت دشمنانشـان بدهیـد کـه آن هـا 
بگوینـد و از وجهـه ی ایشـان کاسـته 
ایـن رو شـما کـه می آییـد،  از  شـود. 
مشـایعتی  گاه  و  اسـتقبالی  گاهـی 
می کننـد و اشـتباه ایـن جمعیت شـما 
انداختـه و  را هـم بیشـتر بـه اشـتباه 
مغـرور کـرده ولـی بدانید کـه حقیقت 

بـود کـه نوشـتم  نیـت آن هـا همیـن 
واال بدانیـد نـه فایـده دنیایـی بـر آن ها 
داشـته اید نـه آخرتی. زیـرا اعتقادی به 
آخـرت نداریـد، دنیـا را هم فقـط برای 
شـهرت خودتـان و ریاسـت یـا وکالـت 
خودتـان می خواهید و دسـتور کشـتن 
بـه مـردم می دهیـد. حـاال اگـر بیچاره 
کشـته شـدند، شـما بـاک نداریـد. اگر 
ایـن  نداریـد.  غمـی  شـدند،  تبعیـد 
هـم منتهـای فایـده و نتیجـه همـه ی 

شـما. راهنمایی هـای  و  اندرزهـا 
بـاری یـک دسـته ی دیگـر هـم در 

هسـتند  ایـران  همـه ی  در  و  کرمـان 
کـه گـول شـما را نخوردنـد و مردمـان 
ضعیفـی هم نیسـتند و نفـاق هم کم تر 
آن هـا  و  بعضشـان،  مگـر  می کننـد، 
سلسـله ی شـیخیه و خانواده ابراهیمی 
تمجیـد  قصـدم  فعـًا  کـه  هسـتند 
آن هـا نیسـت و آن هـا خـود را بـه دنیا 

شناسـانده اند، قـدر مسـلم ایـن اسـت 
کـه مردمـان مسـلمان و خداشـناس و 
مـؤدب و خیراندیـش و شـاه دوسـت 
ایـن  در  کـه  خـواه هسـتند  دولـت  و 
یـاد  آن هـا  از  بایـد  مـردم  خصلت هـا 
بگیرنـد. بلـی گاهـی در میانـه ی آن ها 
اشـخاص نابـاب هـم پیدا می شـود، که 
یکـی از آن هـا شـما هسـتید کـه پـدر 
شـیخی و مادر شـیخی معروف هستید 
و چـه قـدر جای شـکر دارد که شـما با 
زبـان و بـا عمـل و اخاق خـود از ماها 
خـود را جدا کردید و دور شـدید و اگر 

مـا خـود می خواسـتیم بـر مـردم و بـر 
شاهنشـاه ثابـت کنیـم که بقایـی از ما 
نیسـت، آن طـوری کـه خودتـان ثابت 

... نمی توانسـتیم  کردیـد 
بـاری منظـور شـما از همـه ی ایـن 
معلـوم  سـرایی  یـاوه  و  سـخنرانی 
می شـد از انتخابی کـه منتهای آرزوی 
شـما ایـن اسـت، مأیـوس بوده ایـد و 
راضـی شـده اید مـردم کرمـان در این 
دوره کسـی را انتخـاب نکننـد. این که 
بسـیار آسـان اسـت، شـما ادعـا دارید 
شـنوایی  شـما  از  همـه  کرمانی هـا 
دارنـد دسـتور دهیـد کسـی را انتخاب 
نکننـد. امـا آن هـا کـه نظـری بـه یاوه 
بـه  کـه  ندارنـد  شـما  سـرایی های 
اعتقـاد مـن همـه اهالـی به اسـتثنای 
دویسـت نفری هسـتند این دسـتور را 
نمی پذیرنـد و ایـن بـر خـاف قانـون 
هـم  مشـروطیت  و  اسـت  آزادی  و 
تعطیـل بـردار نیسـت و در ایـن دوره 
خیـال دارنـد آقـای مجیـد ابراهیمـی 
 )6( میرحسـینی  صـدر  آقـای  و   )۵(
خوبـی  انتخـاب  و  کننـد  انتخـاب  را 
اسـت. امـا آقـای صـدر در مـدت چند 
نمی گوییـم  شـهرداری  تصـدی  سـال 
زمیـن را بـه آسـمان دوختـه و همـه 
می داننـد شـهرداری بودجـه ی قابلـی 
نداشـته ولـی با کمـال امانـت راه رفته 
و چیـزی از میـان نبـرده و اآلن هـم 
خانـه و ملکش در گرو طلب کار اسـت 
و همـه می داننـد البته کار تـازه ای هم 
نمی توانسـت بکنـد. امـا آقـای مجیـد 
خان هم چهار سـال سـمت نمایندگی 
داشـته، چـه کـم خدمتـی بـه اهالـی 
کـرده و چـه خدمتی سـایر نمایندگان 
طـول  در  و  نکـرده  او  کـه  کرده انـد 
همیشـه  کـه  مجلـس  دوره ی  بیسـت 
خانـواده ی  از  نفـر  دو  یـا  نفـر  یـک 
ابراهیمـی کرمـان در مجلـس بودنـد و 
چنـد نفـر ابراهیمـی هـم از تهـران و 
اسـتان های دیگـر بودنـد، چـه خیانتی 
کردنـد و چـه خدمتی دیگـران کردند 
ناگفتـه  بلـی  نکردنـد.  آن هـا  کـه 
نماینـدگان  از  نمی گذاریـم کـه یکـی 
نسـبت بـه کارخانـه قنـد بردسـیر )7( 
آبـادی کرمـان  تأثیـر زیـادی در  کـه 
داشـته سـعی بسـیار کـرد که شـکر او 

را نبایـد فرامـوش کـرد. 
و امـا دکتـر بقایی جز فتنـه جویی و 
بـه هـم انـدازی تا کنـون چـه خدمتی 
کـرده، حـاال هـم تـا نفـس دارد فریـاد 
راحـت  اسـت  زنـده  تـا  و  می کشـد 
نمی شـود مگـر ایـن کـه جنـاب آقـای 
وزیر کشـور لطفاً از او معاینه و دسـتور 
معالجـه بفرماینـد. فعًا ببینیـم جواب 
تحریـکات  و  افشـارطوس  قتـل  اتهـام 
دیگـران را می دهنـد یـا نه و آیـا قانون 
ایشـان  بـه  شـدن  انتخـاب  اجـازه ی 
می دهـد و از ایـن آرزو بیـرون می آیند 

یـا می مانـد بـرای قیامـت.
کرمان ـ 10 بهمن 133۹  
محمود ابراهیمی« )8(.

نام بقایي از تاریخ معاصر ایران 
نازدودني است

اسـت خـودم هـم  نهایـت، الزم  در 
اشـاره اي به شـخصیت، شـیوه سـلوک 
دکتـر  مرحـوم  زندگـي  وضعیـت  و 
بقایـي داشـته باشـم. چرا کـه در طول 
چندین دهـه  ارتباط، معاشـرت و رفت 
و آمـد ایشـان به منـزل مـا و بالعکس، 

از وي دارم. خاطـرات زیـادي 
دکتـر بقایي در عرصه هـاي مختلف، 
به ویژه سیاسـي، وي داراي کاریسماي 
خاصـي بـود و خیلـي زود مي توانسـت 
افـراد مختلف از اقشـار گوناگون جامعه 
را بـه خـود جـذب کنـد. اگـر تنهـا به 
لیسـت نـام طـرف داران و مریـدان وي 
نگاهـي داشـته باشـیم، مي تـوان مهـر 
تأییـدي بـر ایـن حـرف بنـده زد. چـرا 
کـه در بیـن آنـان، افـرادي از سـطوح 
وجـود  جامعـه  مختلـف  صنـوف  و 
داشـت؛ از استاد دانشـگاه، سیاستمدار، 
هنرمنـد، پزشـک و ... گرفتـه، تـا تاجر 

و کاسـب و ... 
حسـن سـلوک و مـردم داري او را در 
متعـددي  میهماني هـاي  و  جلسـه ها 
شـاهد بـودم؛ بـر خـاف میتینگ هـا و 
جلسـات سیاسـي ـ کـه گاه سـاعت ها 
بـا شـور و حرارتـی خـاص سـخنراني 
مي نمـود ـ در اغلـب اوقات سـاکت بود 
و بـه حـرف دیگـران گوش مـي داد. به 
ادبیات، شـعر و متـون تاریخي عاقه ي 
وافـري داشـت و گاه بـا خواندن شـعر، 
از  شـیرین،  مثلـي  و  داسـتان  روایـت 
تلخي سـخنان حاضر مي کاسـت. بارها 
بـه منـزل او در تهـران )خیابـان ایران( 
رفته و از نزدیک شاهد وضعیت زندگي 
وي بـودم. خانـه دو طبقـه اي داشـت 
کـه بـه مبلـغ شـصت هـزار تومـان وام 
توسـط بهنیـا مدیـر عامل بانـک رهنی 
خریـده بـود. در طبقـه اول پیرمـرد و 
پیرزنـي زندگـي مي کردنـد و خـود در 
طبقـه دوم خانـه، زندگـي مختصـري 
داشـت. در اتاقـي کـه معمـوالً سـاکن 
بـود، چندیـن طبقه کتـاب، پرونده ها و 
اسـناد شـخصي قرار داشـت. در گوشه 
وجـود  چکـه ای  نفتـي  بخـاري  اتـاق 
داشـت کـه بـر روي آن ریـگ ریختـه 
بـود و معمـوالً قـوري چـاي بـر روي 
آن هـا مي گذاشـت. صندلـي در گوشـه 
اتـاق وجـود داشـت کـه خود بـر روي 
آن مي نشسـت، و بـه طـور معمـول از 
اتـاق  همیـن  در  خصوصـي  دوسـتان 

پذیرایـي مي کـرد «. 
و کام آخـر را می تـوان با این جمله 
در خصـوص وی بـه پایـان رسـاند: »...   
ایـران  معاصـر  تاریـخ  از  بقایـي  نـام 
بررسـي  ویـژه  بـه  و  اسـت  نازدودنـي 
تحـوالت سـال هاي پـس از جنگ دوم 
جهانـي در ایـران بدون شـناخت چهره 
ناممکـن  او  عملکرد هـاي  و  سیاسـي 

اسـت ...« «. )۹(

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

رویدادهـای تاریخی توصیه می شـود.

پی نوشت:
)1( ـ این نامه مفصل به امضای شخصی به نام محمود ابراهیمی )از بستگان خاندان 
ابراهیمی( به شکل جزو، حروف چینی گردیده و در شهر کرمان پخش گردیده است.

)۲( ـ اشاره نویسنده به درگیری های قبل از انتخابات دوره هیجدهم مجلس شورای ملی 
است. جهت اطاع بیشتر به روند این واقعه در همین مجموعه رجوع شود.

)3( ـ اشاره به سخنان دکتر بقایی در خصوص لقمان نفیسی است.
)۴( ـ اشاره به سخنرانی دکتر بقایی پس از کودتای ۲8 مرداد و قتل سرگرد سخایی است.

)۵( ـ وی پسر مختارالملک )فرزند حسن خان، نوه موسی خان و نواده ی ابراهیم خان 
ظهیرالدوله( است. مجید ابراهیمی در ادوار نوزدهم و بیستم از شهر کرمان به مجلس 
شورای ملی راه یافت. شایان ذکر است پدرش نیز در دوره ششم نماینده مردم بم بود.

)6( ـ ابوالحسن صدر میرحسیني، افسر بازنشسته ی ارتش، از اوایل سال 133۵ش. به عنوان 

شهردار کرمان منصوب و تا تاریخ ۲7/ 10/ 133۹ عهده دار این سمت بود. وی در دوره 
شانزدهم از جیرفت و در دوره بیستم از شهر کرمان به مجلس شورای ملی راه یافت.

)7( ـ منظور مهندس سید احمد رضوی )نماینده کرمان در مجلس( است که با تاش وی 
کارخانه قند در بردسیر تأسیس گردید )محمد صنعتی(.

)8( ـ جزو مزبور از مجموعه اسناد شخصی محمد صنعتی است.
)۹( ـ برگرفته از متن مصاحبه با محمد صنعتی، آذر 13۹۲.

دستور آدم کشی روی منبر و در مأل عام می دهید، تهمت 
به زن و دختر مردم در منبر مسجد جامع کرمان می زنید، 

همان جا که جای پیغمبر و امام مسلمین است. 
حرف هایی می زنید که اگر پیغمبر و امام بودند 

حد شرعی بر شما جاری می کردند
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پیامک : 
500022030345 سالمت

کلینیک زیبایی - پزشکی پیام ما

قصـد  سـتون  ایـن  در 
سـواالت  پاسـخ  داریـم 
مـان  خواننـدگان  پزشـکی 
را در زمینـه هـای مختلـف 
بدیم.همچنیـن  پزشـکی 
توصیـه هـای مهم سـالمتی 
پزشـکان  خـود  زبـان  از  را 

باشـیم. داشـته 
خواننـدگان محتـرم لطفا سـواالت خـود را در 
رابطـه بـا تمام رشـته هـای تخصصی پزشـکی را 
بـه شـماره 1۰۰۰۹3۵3۴12۵۰۰ پیامـک کنید تا از 
طریـق دکتـر صفا بـا پزشـکان متخصـص حاذق 
شـهرمان در میـان گذاشـته و پاسـخ را در ایـن 

سـتون چـاپ کنیم.
شماره تلفن مطب دکتر صفا: 32۴782۰3

www.drsafa.org

۰۹37...2۵1۶
بـه  دکترمـن  عذرمیخـوام  نباشـین  خسـته  سـام 
دلیـل لکـه هایـی کـه درصورتـم ایجـاد شـده بـود از کرم 
هیدروکینون۴درصـد هـر روزصبـح به مـدت۲روزدر محل 
صورتـم  رفتـم  بعداز۲روزحمـوم  نمـودم.  اسـتفاده  لـک 
قرمـز شـد  روزبعدمتاسـفانه کل صورتـم  زدم.  روکیسـه 
وسـوزش داشـت .عاوه برلکه هـای زیاد چروک شـده که 
کامـا قابـل دید هسـت باید چیـکار کنم؟لطفـا راهنمایی 

کنیـن ممنون میشـم.
پاسـخ : نباید از کیسـه استفاده می کردید. ازشستشوی 
صـورت بـا شـوینده و آب گـرم خـودداری شـود. چند روز 
درمـان را قطـع کنید. از ضد آفتاب و ترمیـم کننده روزانه 

چند بار اسـتفاده شـود.
۰۹13...۶۴72

مـن ۲۹ سـال دارم بـرای درمـان اضطـراب شـش مـاه 
اسـت کـه قـرص سـرترالین 100 و دوکسـپین ۲۵ مـی 
خـورم حـاال خـوب شـدم چـه طـور ایـن قـرص هـا را 
کنـار بـزارم آیـا قطـع یـک بـاره قرص هـا مشـکلی ایجاد 

نمیکنـد؟ بـا سـپاس 
پاسـخ : قطـع ناگهانی حتـی می تواند موجب برگشـت 
عایـم شـود پـس قطـع تدریجـی دارو را بـا نظر پزشـک 

انجـام دهید.
۰۹3۵...۴7۶2

سـام .روزتـون بخیر.چنـد ماهـی اسـت کـه متوجـه 
شـدم کـه قرنیه چشـمم کدر شـده اما مشـکل خاصی در 
بینایـی نـدارم باتوجه به اینکه من ۲1 سـال دارم مشـکل 
خاصـی دراینـده برایـم به وجـود نمی اید؟ ممنون میشـم 

راهنمایـم کنید. 
پاسـخ : باسـام ، جهت بررسـی کدورت قرنیه که اخیرا 
ایجاد شـده می بایسـت معاینه چشـم پزشـکی انجام شود 
و بـر اسـاس یافتـه هـای معاینـه در مورد وضعیت چشـم 
در آینده نظر داد، لذا شـما نیز می بایسـت توسـط چشـم 

پزشـک معاینه شوید.
۰۹37...318۹

سـام.16 سـال پیـش تحـت عمـل rk بـرای درمـان 
اختـاالت انکسـاری چشـم قـرار گرفتم.بعد از چند سـال 
دوبـاره عینـک میزنم.هـم نزدیـک بیـن و هـم دوربیـن.

پزشـک متخصصـم مـی فرماینـد برشـهای RK تمیـز و 
سـالم هسـتند این مشـکل قرنیه من اسـت که مرا مجددا 
نیازمنـد عینـک کرده.مـی خواهـم بدانـم آیـا روش هـای 

جدیـد لیـزری مـی توانـد مشـکل مـرا حـل کند؟ 
پاسـخ : بـا سـام، شـما در مورد سـن خـود و وضعیت 
رفراکتیـو )شـماره چشـم( قبـل از عمـل RK چیزی ذکر 
نکـرده ایـد، امـا به طـور کلی یک سـری معایـب در مورد 
عمل RK مطرح می باشـد که سـبب کنارگذاشـته شدن 

این روش شـده اسـت: 
1- نوسانات بینایی در طول روز 

۲- درجاتی از دوربینی 
قابـل ذکـر اسـت که قبـل از انجـام هر روش لیـزری یا 
غیـر لیزری ، بررسـی وضعیـت قرنیه بـا روش های جدید 
مثـل ارب اسـکن )ORBSCAN( و یـا پنتاکـم قبـل از 

آن ضـروری می باشـد.
۰۹3۶...۴۶81

سـام مـن 6۲ سـاله هسـتم از اول دچار انحـراف بینی 
بودم اکنون 3سـال اسـت سـینوزیت مزمن دارم که شـب 
هـا عـود میکنـد گرفتگـی کامل بینی احسـاس پری سـر 
وهمیشـه سـرماخوردگی طوری که شـب باید با کاه گرم 

بخوابـم لطفـا مـرا راهنمایی کنید با تشـکر.
پاسـخ : سـام. اگـر انحـراف بینـی داریـد حتمـأ بایـد 
عمـل انحـراف انجـام دهیـد. چـون تنفـس بد بـرای قلب 

ضـرر دارد. سـینوزیت هـا نیـز بایـد بررسـی شـود.

کنجـد زیاد کننـده زور و عامل طول عمر 
اسـت. غذایـی کـه بـر هـر دارویـی ترجیـح 
دارد،کنجـد اسـت کـه تقریبـا« بیشـتر مواد 
مـورد نیـاز سـا ختمانـی بدنـی را دارد .دانه 
کنجـد عـاوه بر کلسـیم دار بـودن، از مبتا 
شـدن افـراد بـه فشـار خـون نیـز جلوگیری 
می کنـد. مصـرف کنجـد که یک نـوع مادهٔ 
غذایـی اسـت، 3 برابـر شـیرهای پاسـتوریزه 
کلسـیم دارد. دانـه کنجـد عاوه بر کلسـیم، 
منبـع خوبـی از منگنـز، مـس، آهـن را دارا 
اسـت بـه طوریکه پزشـکان تغذیـه معتقدند 
کلسـیم موجـود در نصف پیمانه کنجد، سـه 
برابـر بیشـتر از شـیر در   همان مقـدار )نصف 
پیمانـه( اسـت. البتـه بایـد اضافـه کـرد کـه 
اسـتفاده از دانـه کنجـد از مبتا شـدن افراد 
می کنـد.  پیشـگیری  بـاال  خـون  فشـار  بـه 
بـرای  افـراد  می گـردد،  توصیـه  بنابرایـن 
اینکـه به فشـار خون مبتا نشـوند همیشـه 

ایـن  کنجـد،  مصـرف  از  زمـان  همـه  در  و 
خوراکـی مغـذی و کلسـیمی غافـل نشـوند 
و همیشـه ایـن خوراکـی را در سـبد غذایـی 

خـود جـای دهند. 
خـوردن یـک قاشـق غذاخـوري کنجـد 
موجـب تامیـن 1۴ درصـد از نیـاز کلسـیم 
خانم هـا شـده و اگـر آنهـا عـادت بـه بلنـد 
بـا  باشـند  داشـته  ناخن هایشـان  کـردن 
محکم تـر  ناخن هایشـان  کنجـد  مصـرف 
ایـن  بـر روي  تـرک و شـکنندگي  و  شـده 
عضـو کـه جزئـي از زیبایـي انگشـتان اسـت 
دیـده نمي  شـود.  بـه عاوه مصرف ۲ قاشـق 
غذاخـوري آن رسـاندن ۵ میلي گـرم روي را 
بـه بـدن خصوصـا پوسـت و مـو و ناخن هـا 
آسـان مي کنـد. شـاید بدانیـد کـه کمبـود 
روي، چـه اثراتـي بـر زیبایـي دارد آکنـه را 
موهـا  شـدن  نـازک  از  و  مي کنـد  کمتـر 
موهـا  ریـزش  مانـع  و  مي کنـد  جلوگیـري 

خصوصـا در خانم هـا مي شـود و در ضمـن 
مغـذي  مـاده  ایـن  شـدن  تـوام  دلیـل  بـه 
چنـدان  صـد  اثـرات  ایـن   E ویتامیـن  بـا 
و  خـواص ضدچـروک  از  مي تـوان  و  شـده 
ویتامیـن  ایـن  )ضدلـک(  سـفیدکنندگي 
اسـتفاده کـرد. کنجـد در درمان بـی خوابی 
بـوده، خاصیـت ضـد ورم مفاصـل و  موثـر 
رماتیسـم و همچنیـن خاصیـت ضدسـرطان 
دارد. دانـه هـای کنجد حـاوی مـواد چربی، 
مـواد  روغـن کنجـد،  هـا،  اکسـیدان  آنتـی 
مـواد  سـلولز،  آمینـه،  اسـید  پروتئینـی، 
معدنی و کلسـیم اسـت و بدیـن ترتیب دانه 
هـای کنجـد بسـیار مغـذی و مقـدار بسـیار 

انـرژی دارنـد. پرارزشـی 
چربـي  کنجـد  کـه  مي دانیـد  حتمـا 
نـوع  از  چربـي  ایـن  امـا  دارد  بسـیاري 
گیاهـي و چنـد بانـدي اسـت. ایـن روغـن 
داراي اسـیدهاي چـرب ضـروري اسـت کـه 

در سـاختمان پوسـت بـه عنـوان یـک جـز 
اصلـي محسـوب مي شـوند و در صورتـي که 
کمبـودي از ایـن مـواد مغـذي ایجاد نشـود 
پوسـت کامـا یکنواخـت و نـرم و لطیـف به 
بدانیـد کـه  نظـر مي رسـد و جالـب اسـت 
وجـود همیـن چربي هاسـت کـه اگـر با یک 
منبـع پروتئینـي دریافـت شـود )کنجـد بـه 

همـراه چربـي پروتئیـن قابل توجهـي دارد( 
بـه ترمیـم موهـاي آسـیب دیـده پرداختـه 
و از خشـکي بیـش از حـد ایـن عضـو نیـز 
جلوگیـري مي کنـد و موجـب راحتي افرادي 
مـو  خشـکي  از  سال هاسـت  کـه  مي شـود، 
رنـج بـرده و همـواره از شـانه زدن و رنـگ 

مي هراسـند. خشکشـان  موهـاي  کـردن 

دانه ای که سه برابر شیر کلسیم دارد
تغذیه

با کمی خودخواهی و خودشیفتگی الغر شوید!
 به کوشش عطیه بهره بر

تـا بـه حـال بـه ایـن فکر کـرده ایـد که شـخصیت 
هـم مـی توانـد نقشـی در الغـر شـدن تـان داشـته 
باشـد؟ تحقیقات نشـان می دهد که مدل شـخصیتی 
افـراد نقـش مهمی در توانایـی و موفقیـت آنها در کم 
کـردن وزن دارد. مطالبـی که در ادامـه می خوانید به 
شـما کمـک مـی کند تا بـا شـناخت شـخصیت خود 

راه بهتـر و موثرتـری بـرای الغری پیـدا کنید.
شما می توانید موفق شوید به شرطی که...

اگر فردی قابل اعتماد هستید و همه روی شما 
حساب می کنند...

اگـر فـردی هسـتید کـه بـه موقع سـر قـرار حاضر 
مـی شـوید، خوش قول هسـتید و بـه قوانیـن احترام 
مـی گذاریـد، بدانیـد کـه فـردی وظیفـه شـناس و با 
وجدانیـد و ایـن ویژگـی بـه گفتـه دکتـر مارکمـن 
نقـش مهمـی در پایبندی شـما به یک برنامـه غذایی 
مناسـب و ورزشـی مسـتمر و منظـم دارد. البتـه یک 
مسـئله متناقـض در اینجـا وجـود دارد و آن اینکـه 
وقتـی یـک برنامـه غذایی مشـخصی را بـرای خودتان 
در نظـر مـی گیریـد ناخـودآگاه دائمـاً بـه آن برنامه و 
عمـل کـردن بـه آن فکـر مـی کنیـد یعنـی بـه نوعی 
بـه غـذا فکـر مـی کنید کـه این خـود به ضرر شـما و 
رونـد کاهـش وزن تان اسـت. راه حل این مسـئله این 
اسـت کـه به جـای یک برنامه غذایی، ورزشـی سـفت 
و سـخت بعضـی عـادت هـای روزانـه خـود را تغییـر 
دهیـد تـا به طـور ناخـودآگاه باعث کاهش وزن شـما 
شـود. مثـًا بـه جـای اینکـه فرزندتـان را بـا ماشـین 
بـه مدرسـه ببریـد پیـاده بروید تا ورزشـی هـم کرده 

. شید با
کمی صبر باید تا

اگر فردی دمدمی مزاج و هوسی هستید...
در تحقیـق معروفـی که در سـال 1۹۹۲ انجام شـد 
محققـان بـه کودکانـی کـه در ایـن تحقیـق شـرکت 
کـرده بودنـد، گفتنـد که اگـر بخواهنـد، بافاصله یک 
عـدد پاسـتیل بـه آنها داده می شـود ولی اگـر بتوانند 
1۵ دقیقـه صبـر کننـد ۲ عـدد پاسـتیل مـی گیرنـد. 
کودکانـی کـه در ایـن مورد صبر کردند در سـال های 
بعـد وزن متعـادل تـری داشـتند. به گفتـه دکتر آرت 
مـارکام اسـتاد روانشناسـی دانشـگاه تگـزاس افـرادی 
کـه مـی تواننـد بـر هـوس غذایـی خـود غلبـه کنند 
راحـت تـر وزن کـم مـی کننـد. در واقـع افـرادی که 
همیشـه میـل خـود بـه خـوردن غذایـی را بافاصلـه 
ارضـا مـی کننـد همـان هایی هسـتند که به سـختی 
مـی تواننـد وزن کـم کننـد. پـس بهتـر اسـت جلوی 
بعضـی هـوس هـای غذایـی خـود را بگیریـد. همیـن 
طـور از رفتـن به کافـه تریای محل کارتان در سـاعت 

اسـتراحت پرهیز کنیـد و از همه مهمتـر اینکه داخل 
کابینـت هـای آشـپزخانه تنقـات چـاق کننـده نگـه 

ندارید.
درون گراها موفق تر هستند

اگر فرد ساکتی هستید...
کسـانی کـه ترجیـح می دهنـد اوقـات فراغت خود 
را تنهایـی سـپری کـرده و به کافه برونـد و یک مجله 
یـا کتـاب بخواننـد معمـوالً در کـم کـردن وزن موفق 
تـر از بقیـه هسـتند. بـه گفتـه دکتـر هایـدی هانـا، 
نویسـنده کتـاب »یـک راه حـل سـریع« افـراد درون 
گـرا و سـاکت توانایـی بیشـتری برای ادامـه یک رژیم 
غذایـی و برنامه ورزشـی منظـم دارند. البتـه هر دوی 
اینهـا نیـاز بـه خویشـتن داری و ممارسـت دارد کـه 
معمـوالً ایـن دو ویژگـی در افراد دمدمی مـزاج و افراد 
بـرون گـرا کمتـر دیـده می شـود. بـه افراد بـرون گرا 
توصیـه مـی شـود قبـل از رفتـن بـه مهمانـی و قـرار 
گرفتـن در معـرض خوراکـی هـای مختلـف بـا خـود 
قـراری بگذارنـد تـا با اشـتهای زیاد به مهمانـی نروند.

دعوت های شام و ناهار را رد کنید
اگر فرد پرانرژی و سرزنده ای هستید...

بـه گفتـه دکتـر هانـا افـراد سـرزنده و معاشـرتی 
بیشـتر اوقـات اسـترس را در خودشـان تا رسـیدن به 

آسـتانه ای بـه نـام آمیگـدل های جـک انباشـته می 
کننـد. ایـن درسـت زمانی اسـت که به جای اسـتفاده 
از قشـر جلویـی مغـز یـا جلـوی پیشـانی مغـز که در 
انتخـاب هـای سـالم تـر و هدف هـای طوالنـی مدت 
بـه مـا کمک مـی کنـد، از قسـمت هـای ابتدایی مغز 
اسـتفاده مـی کنند و باعث می شـود که بیشـتر برای 
لـذت بـردن غـذا بخورنـد و بـه غذاهـای پرکالـری و 
چـرب تمایل داشـته باشـند. به توصیـه دکتر مارکمن 
اگـر از اینکـه در یـک جمـع کانون توجه باشـید لذت 
مـی بریـد، سـعی کنیـد بیشـتر بـه مهمانـی هایـی 

برویـد کـه به صـرف شـام و ناهار نیسـتند.
اگر هیجان زده شدید سراغ غذا نروید

اگر خلق متغیری دارید...
میـزان تغییـرات خلـق و خـوی شـما در زندگـی 
دهـد.  مـی  نشـان  را  تـان  عاطفـی  ثبـات  روزمـره 
دکتـر مارکمـن مـی گویـد افـرادی که خلـق و خوی 
بسـیار متغیـری دارنـد در کل احسـاس آنهـا نسـبت 
بـه زندگـی گاهـی بسـیار خـوب و گاهـی بسـیار بـد 
اسـت. اشـتهای این افـراد نیز بـا خلق آنهـا تغییر می 
کنـد. یعنـی وقتـی هیجانـی مـی شـوند بیشـتر غـذا 
مـی خورند. دکتـر مارکمن مـی گوید: افـراد هیجانی 
بیشـتر اوقـات تمایل دارنـد کاری انجام دهنـد تا آرام 

شـوند و غـذا خـوردن یکـی از ایـن کارهاسـت.
کمی خودخواهی خوب است

اگر فرد خودخواهی هستید...
اگر در حال کم کردن وزن هسـتید کمی خودخواه 
بـودن بـه نفع شماسـت. بـه گفتـه دکتر هانـا، افرادی 
کـه خودخواه هسـتند بیشـتر منافـع خودشـان را در 
نظـر مـی گیرند کـه این باعث می شـود انرژی شـان 
صرف خودشـان شـود و اراده بیشـتری بـرای انتخاب 
غذاهـای سـالم تر داشـته باشـند. برعکس ایـن افراد، 
کسـانی که همیشـه سـعی می کنند دیگران را راضی 
کننـد معمـوالً انـرژی زیـادی صـرف مـی کننـد کـه 
باعث می شـود در انتهای روز بسـیار خسـته باشـند و 
بـه خـوردن غذاهـای ناسـالم تمایـل پیدا کننـد. بهتر 
اسـت برای رسـیدن به هـدف الغری کمـی خودخواه 
باشـید و کمتـر احسـاس گنـاه کنید. مثًا مـی توانید 
بـه جـای اینکـه بـرای راضـی کـردن دوسـتان تـان 
برنامـه کاس ورزش خـود را کنسـل کنیـد، از آنهـا 
بخواهیـد تـا بـا شـما در کاس ورزش شـرکت کنند.

به خودتان استرس ندهید
اگر فردی راحت و آسان گیر هستید...

افـراد آسـان گیر معمـوالً از افراد عصبـی الغرترند. 
اگرچـه بـه گفتـه دکتـر مارکمـن، در بعضـی مـوارد 
آسـان گیـر بـودن نتیجـه معکـوس دارد. یعنـی مثًا 
وقتـی دیگـران دچـار اشـتباه مـی شـوند بـرای اینکه 
احسـاس ناامیـدی نکننـد بـه راحتی از اشـتباه شـان 
چشـم پوشـی می کنید و در نتیجه خودتان اسـترس 
زیـادی را تحمـل مـی کنیـد کـه ایـن اسـترس مـی 
توانـد باعـث تغذیه ناسـالم و مانع کم شـدن وزن تان 

. شود
زیاد سخت نگیرید

اگر به خودتان سخت می گیرید...
بـه گفتـه دکتـر مارکمـن افـرادی کـه نسـبت بـه 
خـود حـس دلسـوزی ندارنـد، بـا انجـام یـک اشـتباه 
دچـار احسـاس بسـیار بـدی می شـوند. ولی کسـانی 
کـه دارای حـس دلسـوزی و مهربانـی نسـبت به خود 
هسـتند بـه راحتـی از اشـتباهات خود چشـم پوشـی 
مـی کننـد و بـه خودشـان قـول مـی دهنـد کـه آن 
افـرادی  از آن دسـته  اگـر  اشـتباه را تکـرار نکننـد. 
هسـتید کـه بـه خودتـان سـخت مـی گیریـد، بهتـر 
اشـتباه  یـک  از  بعـد  اینکـه  احتمـال  بدانیـد  اسـت 
کوچـک بـرای رهایـی از احسـاس گنـاه بـه پرخوری 
دارای  ذاتـاً  اگـر  اسـت.  زیـاد  بسـیار  بیاوریـد  روی 
ایـن حـس دلسـوزی نسـبت بـه خـود نیسـتید ایـن 
خصوصیـت را تغییـر دهیـد. بـه ایـن ترتیب یـاد می 

گیریـد کـه چطـور بهتریـن دوسـت خـود باشـید.

آگهی تحدید حدود اختصاصی واقع در حوزه ثبتی راور بخش 18 کرمان 
نظـر بـه اینکه ششـدانگ یک بـاب خانه پاک شـماره ۵33 فرعـی از 1۹۴۲- اصلی مـورد تقاضای 
آقـای سـید عمـاد مرتضـوی راوری واقـع در راور خیابـان امـام خمینـی )ره( بخـش 18 کرمـان 
بـه مسـاحت 18۴0/۹0 متـر مربـع باسـتناد رای شـماره 13۹36031۹00۴000101 مـورخ 13۹3/1/۲3 
هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی حـوزه ثبتی 
راور در مالکیـت نامبـرده قـرار گرفتـه و آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئیـن نامه قانـون تعیین 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی منتشـر و در موعد مقرر مـورد واخواهی 
قـرار نگرفتـه اسـت و نیـاز بـه تحدید حـدود دارد. لذا بر حسـب درخواسـت وارده بـه شـماره ۹۴/۲۲01/و- 
۹۴/۴/31 مالکیـن بدینوسـیله آگهـی تحدیـد حـدود آن باسـتناد تبصره ذیل مـاده 13 قانون مزبور منتشـر 
و عملیـات تحدیـد حـدود از سـاعت ۹ صبـح روز یکشـنبه مـورخ ۹۴/6/1 در محـل شـروع و بعمـل خواهد 
آمـد لـذا بدینوسـیله بـه مالـک و یا مالکین امـاک مجاور رقبـه مذکور اخطار مـی گردد کـه در موعد مقرر 
در ایـن آگهـی در محـل وقـوع ملـک حاضـر گردنـد در صـورت عدم مراجعـه مجاوریـن عملیـات تحدیدی 
بـا معرفـی مالـک انجـام چنانچـه شـخص و یـا اشـخاصی بـر حـدود و حقـوق ارتفاقـی آن اعتراض داشـته 
باشـند بـر طبـق مـاده ۲0 قانـون ثبت حداکثر ظـرف مـدت 30 روز پـس از تنظیم صورتمجلـس تحدیدی 
اعتـراض خـود را کتبـاً بـه ایـن اداره تسـلیم تـا بـه دادگاه صالحه ارسـال گـردد ضمنـاً معترض بایسـتی به 
اسـتناد مـاده 86- آئیـن نامـه قانـون ثبـت حداکثر ظرف مـدت یکماه پس از تسـلیم اعتراض بـه اداره ثبت 
دادخواسـت الزم جهـت طـرح دعـوی بـه مرجـع قضایی تقدیـم نماینـد در غیر اینصـورت متقاضـی ثبت یا 
نماینـده قانونـی وی مـی توانـد  بـه دادگاه مراجعـه و گواهی عـدم تقدیم دادخواسـت را دریافـت و به اداره 
ثبـت اسـناد و امـاک راور تسـلیم نمایـد اداره ثبـت بـدون توجـه بـه اعتـراض عملیـات ثبتی را بـا رعایت 

مقـررات ادامه مـی دهد. 
تاریخ انتشار: روز چهارشنبه 13۹۴/۵/7   

رئیس ثبت اسناد و اماک شهرستان راور- محمود مهدی زاده

آگهی تحدید حدود اختصاصی واقع در حوزه ثبتی راور بخش 18 کرمان 
نظـر بـه اینکه ششـدانگ یک باب خانه پاک شـماره ۵3۴ فرعـی از 1۹۴۲- اصلی مـورد تقاضای 
خانـم عفـت مرتضـوی راوری واقع در راور خیابـان امام خمینی )ره( بخش 18 کرمان به مسـاحت 
80۴/1۵ متـر مربـع باسـتناد رای شـماره 13۹36031۹00۴0000۹8 مـورخ 13۹3/1/۲0 هیـات موضـوع 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی حوزه ثبتـی راور در مالکیت 
نامبـرده قـرار گرفتـه و آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئیـن نامه قانـون تعیین تکلیـف وضعیت 
ثبتـی و اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی منتشـر و در موعـد مقـرر مـورد واخواهـی قـرار نگرفته 
اسـت و نیـاز بـه تحدیـد حـدود دارد. لـذا بـر حسـب درخواسـت وارده بـه شـماره ۹۴/۲۲0۲/و- ۹۴/۴/31 

مالکیـن بدینوسـیله آگهـی تحدیـد حدود آن باسـتناد تبصـره ذیل ماده 13 قانـون مزبور منتشـر و عملیات 
تحدیـد حـدود از سـاعت ۹ صبـح روز یکشـنبه مـورخ ۹۴/6/1 در محـل شـروع و بعمـل خواهـد آمـد لـذا 
بدینوسـیله بـه مالـک و یـا مالکیـن اماک مجـاور رقبه مذکور اخطـار می گردد کـه در موعد مقـرر در این 
آگهـی در محـل وقـوع ملـک حاضـر گردند در صـورت عدم مراجعـه مجاوریـن عملیات تحدیدی بـا معرفی 
مالـک انجـام چنانچه شـخص و یا اشـخاصی بـر حدود و حقـوق ارتفاقی آن اعتراض داشـته باشـند بر طبق 
مـاده ۲0 قانـون ثبـت حداکثـر ظرف مـدت 30 روز پـس از تنظیم صورتمجلـس تحدیدی اعتـراض خود را 
کتبـاً بـه ایـن اداره تسـلیم تا بـه دادگاه صالحه ارسـال گـردد ضمناً معترض بایسـتی به اسـتناد مـاده 86- 
آئیـن نامـه قانـون ثبـت حداکثر ظرف مـدت یکماه پـس از تسـلیم اعتراض بـه اداره ثبت دادخواسـت الزم 
جهـت طـرح دعـوی به مرجع قضایـی تقدیم نماینـد در غیر اینصورت متقاضـی ثبت یا نماینـده قانونی وی 
مـی توانـد  بـه دادگاه مراجعـه و گواهـی عـدم تقدیم دادخواسـت را دریافت و بـه اداره ثبت اسـناد و اماک 
راور تسـلیم نمایـد اداره ثبـت بـدون توجـه به اعتـراض عملیات ثبتـی را با رعایـت مقررات ادامـه می دهد. 

تاریخ انتشار: روز چهارشنبه 13۹۴/۵/7   
 رئیس ثبت اسناد و اماک شهرستان راور- محمود مهدی زاده

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

برابـر رای شـماره 13۹۴6031۹00700۴۴0۹ هیـات اول موضـوع قانون تعییـن تکلیف وضعیت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حوزه ثبـت ملک کرمـان تصرفات 
مالکانـه بامعـارض متقاضـی خانـم فاطمـه پور شـیر علـی فرزند رضا بشـماره شناسـنامه 18۵7 صـادره از 
کرمـان در ششـدانگ یـک بـاب سـاختمان بـه مسـاحت ۲۴۴/۹1 متـر مربـع تحـت پـاک 13878 فرعـی 
از 3۹68 اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـاک 8۹۹ فرعـی از 3۹68 اصلـی واقـع در بخـش ۲ کرمـان 
بـه آدرس کرمـان خیابـان سـید جمـال الدیـن اسـدآبادی خریـداری از محـل مالکیـت آقـای سـید عباس 
ابراهیمـی پـور فرسـنگی محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه منظور اطـاع عمـوم مراتـب در دو نوبت بـه فاصله 
1۵ روز آگهـی مـی شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته 
باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی به مـدت دو مـاه اعتراض خـود را به ایـن اداره تسـلیم و 
پـس از اخـذ رسـید ظـرف مـدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتـراض دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی 
تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکور و عـدم وصول اعتـراض طبق مقررات سـند 

مالکیـت صـادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 13۹۴/۴/۲۴
تاریخ انتشار نوبت دوم: 13۹۴/۵/7

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

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

برابـر رای شـماره 13۹36031۹00703۹۲۴3 هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حوزه ثبـت ملک کرمـان تصرفات 
مالکانـه بامعـارض متقاضـی خانـم اشـرف دهقان جالـی فرزند امان اله بشـماره شناسـنامه 1۹ صـادره از 
بـم در ششـدانگ یـک باب سـاختمان به مسـاحت ۲3۲/۹۵ متر مربـع تحت پـاک 13۵1۲ فرعی از 3۹68 
اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پاک ۴8۴ فرعـی از 3۹68 اصلی واقع در بخش ۲ کرمـان به آدرس کرمان 
سراسـیاب جـاده قدیـم ماهـان خیابـان احمـدی کوچه شـهید بختیـاری خریـداری از محل مالکیـت آقای 
علـی احمـدی نـژاد محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه منظور اطـاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصله 1۵ 
روز آگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته 
باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی به مـدت دو مـاه اعتراض خـود را به ایـن اداره تسـلیم و 
پـس از اخـذ رسـید ظـرف مـدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتـراض دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی 
تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکور و عـدم وصول اعتـراض طبق مقررات سـند 

مالکیـت صادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 13۹۴/۴/۲۴ تاریخ انتشار نوبت دوم: 13۹۴/۵/7

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

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

برابـر رای شـماره 13۹۴6031۹007006۲۴0 هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حـوزه ثبت ملـک کرمان 
تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضـی آقای محمـد کاظمی اسـکری فرزند احمد بشـماره شناسـنامه ۵۹7 
صـادره از رابـر در ششـدانگ یـک بـاب سـاختمان بـه مسـاحت ۲81/1۹ متـر مربـع تحـت پـاک 1367۵ 
فرعـی از ۴776 اصلـی واقـع در بخـش 1 کرمـان بـه آدرس کرمـان بزرگـراه ایت الـه خامنـه ای کوچه ۲۹ 
فرعـی الزهـراء )س( سـمت چـپ خریـداری از محـل مالکیـت آقـای محمـد رشـید فرخـی محـرز گردیده 
اسـت. لـذا بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب در دو نوبت بـه فاصلـه 1۵ روز آگهی مـی شـود در صورتی که 
اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین 
آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظرف مـدت یک ماه 
از تاریـخ تسـلیم اعتـراض دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهی اسـت در صورت 

انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 13۹۴/۴/۲۴ تاریخ انتشار نوبت دوم: 13۹۴/۵/7

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

آب مایع حیات است
اما جاروی حیاط نیست

روابط عمومی روزنامه پیــام مــا

آب هست
 ولی کم است!

روابط عمومی روزنامه پیــام مــا
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صـدای خـش خـش بـرگ هـا چنـد برابـر شـده بود. 
هـوا خیلی سـرد بود. احسـاس مـی کرد که تـوی قلبش 
یـخ فـرو می کننـد. بی اختیـار دندان هایش بـه هم می 
خـورد، تمـام بدنـش درد می کـرد. دردی کـه هر لحظه 
بیشـتر مـی شـد، اگـه نمـی اومـد چـی! اگـه امـروز این 
پـارک نیـان چی! بـا خـودش فکر کـرد قطعاً مـی میره. 
شـاید اگـه کسـی رو پیـدا نکـرد بـه پـارک هـای دیگـه 
بـره، بـه خودش خندیـد که دیوونـه مگه تو سـاقی بقیه 
پـارک هـا را می شناسـی، صدایی از پشـت نیمکت آمد، 
چرخیـد، گربـه ای خـود را ال بـه الی برگ هـا جمع می 
کـرد- قـدم هـای زنـی کـه از کنـارش گذشـت او را یاد 
مریـم انداخـت که چنـد ماه پیـش امید را برداشـته بود 
و رفتـه بـود، برای همیشـه... و او با تمام تلخـی جامانده 
پذیرفتـه بـود که هیـچ حقی نـدارد کـه از او بخواهد که 
بمانـد و زندگـی کند و تباه شـود... در کنار یـک معتاد... 
- اعتیـاد واژه سـیاه تلـخ کـه تبدیـل شـده اسـت بـه 
یـک مسـأله اجتماعـی و اکثـر جوامـع را درگیـر خـود 
کرده اسـت. مسـأله ای کـه کیفیت زندگـی جوامع را به 
شـدت پاییـن مـی آورد و تلخـی آثار خـود را برای مدت 
هـا بـر پیکـره خانـواده هـا و گـروه هـای داخـل اجتماع 

حفـظ خواهـد کرد.
- اعتیـاد واژه ای تازی اسـت از ریشـه عـاد به معنای 
عـادت کـردن و خوگرفتـن. چنانچـه عادت کـردن و خو 
گرفتـن بـه نحـوی اتفـاق افتد که تـرک کردن و دسـت 
برداشـتن از آن بـا ناراحتـی جسـمی و روحـی و رفتاری 

همـراه باشـد، نگـران کننده خواهد شـد )1(.
- اعتیـاد عـادت یـا رفتـاری اسـت کـه اغلـب تـرک 
کردنـش بسـیار مشـکل می باشـد، در ابتدای امر بسـیار 
افـراد بـرای فـرار از فشـارها و مشـکات زندگـی و  از 
فرامـوش کـردن دردهـای اجتماعـی و حسـی به سـمت 
اعتیـاد کشـیده مـی شـوند و این تسـکین موقتـی خود 

مشـکلی می شـود بسـیار بزرگتر و دردناکتر از مشکات 
گذشـته فـرد و جـدا شـدن و برگشـتن بـه حالـت قبلی 
بسـیار مشـکل و در بسـیاری از مواقع غیر ممکن اسـت.

- بـه ایـن دلیـل اعتیـاد یـک مسـأله اجتماعی شـده 
اسـت کـه شـرایط منفـی ای را تداعـی مـی کنـد کـه 
دنیـای مصـرف کننـده گان و اطرافیـان را تحـت تأثیـر 

قـرار داده و از کیفیـت مطلـوب آن مـی کاهـد.
امـا دلیـل دیگـری کـه مـا اعتیـاد را بـه عنـوان یـک 
مسـأله اجتماعـی مـی شناسـیم این اسـت که مـی توان 
بـا دخالـت انسـان هـا شـرایط مشـکلزای این مسـأله را 
تحـت کنترل درآورد. پس مسـأله اجتماعی به شـرایطی 
اطـاق مـی شـود کـه غلـط، مشـکل زا، شـایع و قابـل 

)۲( باشـد.  تغییر 
پـس ایـن نکته بـه هیـچ عنـوان نباید فراموش شـود 
کـه ایـن مسـأله قابـل تغییر و اصاح شـدن اسـت و این 
امیـد را بـه جامعـه بشـری خواهـد داد که امـکان آمدن 
بهار شـاد و سرسـبز بعد از این زمسـتان سـرد و خشـن 
بـرای همه انسـان هـای درگیر ایـن معضل وجـود دارد.

اعتیـاد به مـواد مخـدر اصطاحی نامطلـوب و هراس 
انگیـز اسـت کـه اغلـب انسـان را بـه یـاد قیافـه هـای 
غیرمعمـول و پژمـرده- قدهـای خمیده، سـرهای افکنده 

و چشـمه هـای بـه گـود نشسـته می انـدازد. 
امـا ایـن حالت و کًا فرایند اعتیـاد در 3 مرحله انجام 

شود: می 
اثـر  در  فـرد  مرحلـه  ایـن  در  آشـنایی:  مرحلـه   -1
مسـامحه و یـا تشـویق دیگـران یـا میـل بـه انجـام یک 
کار تفریحـی یـا کنجـکاوی و یـا علل دیگر مانند کسـب 

لـذت بـا مصـرف مـواد آشـنا می شـود.
۲- مرحلـه میـل بـه افزایـش مصـرف مـواد: در ایـن 
مرحلـه بـدن هـر روز بـه مـواد بیشـتری نیـاز پیـدا می 
کننـد تـا بـه لـذت ابتدایـی کـه از مصـرف مـواد مخـدر 

بدسـت مـی آورد، برسـد. در این مرحله فرد دچار شـک 
و تردیـد مـی شـود و امـکان دارد کـه دسـت بـه مبارزه 

بـا میـل خـود بزند.
3- مرحلـه اعتیـاد: در ایـن مرحلـه بعـد از شـک و 
تردیـد شـاید مدتی هم تـرک اعتیاد سـرانجام به مرحله 
اعتیـاد واقعـی مـی رسـد کـه اگـر مـواد مخدر کـم و یا 
بـدون توجـه بـه ترتیبـات مصـرف قطـع شـود، عائـم 

تـرک را نشـان خواهـد داد. )3(
اعتیـاد بـه مواد مخـدر همه سـاله ده ها هـزار قربانی 
از مـردم جهـان می گیـرد و صدهـا میلیـارد دالر هزینه 
بـر آنهـا تحمیل مـی کند و خسـارت های عظیـم و غیر 
قابـل انـدازه گیـری بـه افـراد خانـواده هـا و کل جامعـه 

وارد مـی آورد.
اگـر بخواهیـم مـواد اعتیـاد آور را بـه صـورت گـذرا 
مـرور کنیـم مـی تـوان از ایـن گـروه ها نـام ببریـم: 1- 
مـواد افیونـی مثـل تریـاک و مشـتقات ۲- حشـیش 3- 
کوکائیـن ۴- فن سـیکلیدین هـا )پودرهای کریسـتالی( 
۵- توهـم زاهـا )ال اس دی مهمتریـن عضـو این دسـته 
اکستاسـی  آنهـا  )مهمتریـن  هـا  آمفتامیـن   -6 اسـت( 
اسـت( 7- نیکوتیـن کـه مهمتریـن عضـو ایـن دسـته 

سـیگار اسـت 8- کافئیـن ۹- الـکل 10- نـاس )۴(
ایـن همـه  امـا عـوارض مـواد مخـدر چیسـت کـه 
احسـاس نفـرت اجتماعـی را ایجـاد می کنـد به صورت 
دسـته  پنـج  در  مخـدر  مـواد  مصـرف  عـوارض  کلـی 
خاصـه می شـود 1- عوارض جسـمانی و روانـی )انواع 
قبلـی-  اختـاالت  و  تنفسـی  کبـدی-  هـای  بیمـاری 
اختـاالت شـدید و پایـدار روانـی، اختـاالت خـواب و 
بسـیاری از بیمـاری هـای دیگـر( ۲- دومیـن عارضـه 
بـزرگ، عـوارض خانوادگی ایجاد شـده می باشـد مانند 
سسـت شـدن و نابود  شـدن پایه های خانـواده- ایجاد 
خشـونت های خانوادگی )کودک آزاری، همسـر آزاری( 
و همچنیـن مشـکات اقتصـادی و اجتماعـی تحمیـل 
شـد بـر پیکـره خانـواده و در آخـر طـاق و فروپاشـی 
3- سـومین دسـته عـوارض شـغلی ایجـاد شـده مـی 
باشـد. ماننـد از دسـت دادن شـغل و یـا افـت موقعیـت 
هـای شـغلی و کاهـش کارایـی و در آخـر اخراج شـدن 
و بیـکاری اسـت. ۴- عـوارض اقتصادی. از دسـت دادن 
چنیـن  هـم  و   جامعـه  کار  نیـروی  از  زیـادی  تعـداد 
اعمـال هزینـه هـای گزاف بـرای برگـردان افـراد معتاد 
بـه جامعـه مثـل هزینـه هـای بازپـروری، درمانـگاه ها 
و بیمارسـتان هـا... ۵- و در آخـر عـوارض اجتماعـی و 
اخاقـی کـه بـه دلیل ضعـف »اصول اخاقـی و مذهبی 

خشـونت،  سـرقت،  مثـل  شـود  ایجـاد  اسـت  ممکـن 
افزایـش مشـاغل کاذب بیکاری و بسـیاری از مشـکات 

دیگـر اجتماعـی و اخاقـی 
امـا نکتـه قابـل توجه ای کـه در اینجا می تـوان بیان 
کـرد این اسـت کـه به خـاف آنچه بیشـتر مـردم تصور 
مـی کننـد، خطـر و زیـان عـوارض مصـرف مـواد مجـاز 

اعتیـادآور بسـیار بیشـتر از مـواد غیرمجـاز می باشـد.
در کشـور مـا سـیگاری ها سـالیانه میلیاردهـا ریال را 
دود مـی کنند. همچنین تحقیقات نشـان داده اسـت که 
مـواد مخـدر مجـاز مثـل سـیگار موجـب مـرگ و میر و 
بیمـاری های بیشـتری می شـود و یکـی از دالیل اصلی 
سـرطان ریه در بیـن مصرف کنندگان آن می باشـد.)۵(

امـا چـه اتفـاق مـی افتـد که مـردان، زنـان، پسـران، 
دختـران شـاداب و سـرزنده و سـالم وارد ایـن دام مـی 

 . ند شو
چـه مـی شـود که حاضـر مـی شـوند حتی گاهـی با 
آگاهـی داشـتن از تأثیـرات عمیـق و مخربـه مصـرف باز 

هـم سـراغ این بـای خانمـان سـوز بروند. 
اسـتادها،  هـا،  معلـم  مادرهـا،  و  پـدر  هنـوز  شـاید 
مدیـران و همـه و همـه بـه فرزنـدان دانـش آمـوزان و 
کارمنـدان و... نیاموختـه انـد کـه عـزت نفـس خـود را 

دهنـد.  پـرورش 
تحقیقـات ثابـت کـرده که یکـی از دالیـل گرایش به 
مصـرف مـواد مخـدر حـس عـزت نفـس پاییـن اسـت و 
پـدر و مادرهـا و خانـواده ها و دوسـتان نقـش کلیدی را 
در شـکل دادن بـه عزت نفـس کودکان بـازی می کنند. 
اگـر هـر پـدر و مـادری، هـر همسـری، هـر مدیـری 
خـود را مسـؤول بدانـد و گنـاه را تنهـای تنهـا برگـردن 
فـردی کـه بـه ایـن بیمـاری خانمـان سـوز دچـار شـده 
اسـت، نیندازد شـاید بتوان امیدی داشـت به ریشـه کن 
شـدن ایـن درد بـزرگ کـه سـالیانه بسـیاری از مردمان 
کشـور مـا و دنیـا را بـه کام مرگ و شـاید زندگی بسـیار 
تلـخ تـر از مـرگ مـی کشـاند. به راسـتی کسـی کـه به 

ایـن دام افتـد ظالـم تریـن مظلـوم دنیا اسـت.
1- محمد برفی- از میکده تا ماتم کده اعتیاد

۲- دانیـل لوزیـک- دکتـر سـعید معیـد فرد نگرشـی نو 
در تحلیـل مسـائل اجتماعی 

3- مجیـد ابهـری- علـل و عوامـل بـروز و رشـد آسـیب 
اجتماعی  هـای 

۴- تقوی رضوی زاده- راه نو
۵- دکتـر رحمـت ا... صدیـق سروسـتانی آسـیب هـای 

اجتماعـی 

ظالم ترین مظلوم دنیا 
 نجمه سعیدی

اخبار دیروز

موگرینی در تهران

روز گذشـته هـم اخبـار توافـق همچنـان در صـدر خروجـی 
خبرگـزاری هـا قـرار داشـت.علی اکبـر صالحـی بـار دیگـر عصـر 
دیـروز بـه مجلـس رفت تـا در جلسـه کمیسـیون امنیـت ملی و 
سیاسـت خارجی حاضر شـود. سـه شـنبه سـاختمان بهارسـتان 
یـک مهمـان دولتی دیگر هم داشـت. عضو هیات رییسـه مجلس 
شـورای اسـامی بـه ایرنـا گفت: رسـیدگی به سـوال نـادر قاضی 
پـور نماینـده مـردم ارومیـه از حمیـد چیت چیـان وزیر نیـرو در 
دسـتور کار سـه شـنبه نماینـدگان قـرار دارد. روزنامـه دولت هم 
یک مهمان غربی داشـت. لوران فابیوس سـتون یادداشـت ششـم 
مـرداد ۹۴را نوشـت.او کـه مخالفـت هایـی پیرامون سـفر روزهای 
آینـده اش بـه ایـران در رسـانه هـا شـده در یادداشـتش نوشـته 
بود:»ایـن پیامـی اسـت کـه به تهـران مـی برم:می خواهیـم برای 
یـک جهـان امـن تـر اقـدام کنیم؛ایـران بایـد همه سـهم خـود را 
در ایـن جهـان داشـته باشد.همیشـه مجـذوب ایـران بـوده ایـم« 
امـا آسوشـیتدپرس خبـر از سـفر روحانـی بـه نیویـورک داد.ایـن 
خبرگزاری از قول سـازمان ملل نوشـت:»ریس جمهـور ایران جزء 
سـخنرانان نشسـت مجمـع عمومی اسـت. پـاپ فرانسـیس رهبر 
کاتولیـک هـای جهـان نیز قرار اسـت چند روز پیش از سـخنرانی 
باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا،پوتین،شـی جینپینگ و حسـن 
روحانـی ریـس جمهـور ایـران در مجمـع عمومـی سـازمان ملـل 
متحـد سـخنرانی کنـد.« عراقچـی مرد دوم دسـتگاه دیپلماسـی 
هـم ترجمـه توافق وین را روز گذشـته به الریجانـی داد.همچنین 
جزییـات دیـدار ظریـف و آیـت اهلل سیسـتانی منتشـر شـد.در 
ادامـه اخبـار بررسـی متـن توافق در مجلـس بر سـر ترجمه متن 
برجـام باالگرفـت و منجـر به درگیـری لفظی بین کوچـک زاده و 
جالی شـد. در خال اخبار سیاسـی صداوسـیما خبر از برگزاری 
کنسـرت هـای موسـیقی در اماکن تاریخی مهمـی همچون تخت 
جمشـید بـه شـرط تاییـد کارشناسـان میـراث فرهنگـی و مجوز 
وزارت ارشـاد داد. خبـر پایانـی روز گذشـته امـا از سـفر موگرینی 
بـه تهـران حکایـت داشـت. وی در اظهـار نظـری گفـت:» شـاهد 
عـزم جـدی رهبر و ریـس جمهور ایـران برای فصل جدیـد روابط 
هسـتیم.از طـرف ۲8 کشـور اروپا خواسـتار روابط محکم هسـتم.

اردوغان در کالف خود ساخته
 علیرضا ابراهیمی

در تحلیـل نحـوه رفتـار دولـت ترکیـه در خصـوص حملـه به 
مواضـع کردهـا ذکـر این نـکات جالب توجـه اسـت.حزب اعتدال 
و توسـعه از سـال ۲003کـه  برسـرکار آمد،بـا کردهـا سـر عنـاد 
داشـت و ایـن دشـمنی را تـا میتوانسـت به شـکل هـای مختلف 
نشـان میـداد؛از محـدود کـردن حقـوق اولیـه اقلیـت هـای کرد 
گرفتـه تـا زندانـی کـردن روزنامـه نـگاران و....البتـه بـا توجـه به 
پیشـرفت اقتصـادی کـه اردوغان بـرای ترکیـه به ارمغـان آورد و 
شـکوفایی اقتصـاد ترکیـه این فشـار و محدودیت هـا کمتر جلوه 
مـی نمود.تا سـال ۲01۴ و دسـتگیری هـای نزدیـکان اردوغان و 
حادثـه پـارک گـزی که وجهـه داخلی و بیـن المللـی اردوغان را 
مخـدوش کـرد و سـبب شـد کـه حتـی ترکیـه متحـد قدرتمند 
خـود آمریـکا را تـا حـدودی از خـود دور کنـد  و سیاسـتهای 
اشـتباه اردوغـان نمـود بیشـتری پیدا کرد.شـاهکار این سیاسـت 
هـای غلـط نحـوه برخـورد بـا سـوریه از ابتـدای شـروع جنـگ 
داخلـی در ایـن کشـور بود.تبدیل شـدن بـه یـک دروازه امنیتی 
بـرای ورود بـه سـوریه از طریـق ترکیـه بزرگترین خطـای دولت 
اردوغـان بـود.در کنـار اینهـا اردوغـان که رویـای تغییر سـاختار 
سیاسـی ترکیه را در سـر داشـت و در آرزوی برپایی نظام ریاستي 
بـود بـرای بدسـت آوردن اکثریت مطلـق پارلمان و تغییـر قانون 
اساسـی کشـور نسـبت بـه کردهـا مهربـان تـر شـد؛به میانشـان 
رفـت و سـخنرانی کرد.اتفاقی کـه پیش از این روی نـداده بود.اما 
انتخابات امسـال پارلمان ترکیه نشـان داد که کردها دل خوشـی 
از اردوغـان و سیاسـتهایش ندارند.چـرا که بی وفایـی های وی را 
نسـبت بـه فتـح اهلل گولـن کـه از علـل اصلی بـه قدرت رسـیدن 
وی در سـال ۲003بـود دیده بودند،نسـبت به سیاسـتهای ترکیه 
در خصـوص کردهـا خصوصـا در کوباني دل چرکیـن بودند،و این 
بـود که در انتخابـات اخیر یکی از عوامل اصلی شکسـت اردوغان 
شـدند.حاال کـه انتخابـات تمام شـده و دسـت کردهـا و اردوغان 
بـرای هم رو شـده این دشـمنی به صـورت علنی نشـان داده می 
شـود.حمله هـای چنـد روز گذشـته به مواضـع کردهـا حاکی از 
بـاز شـدن زخـم چرکینـي اسـت کـه مدتهـا بـود بـدون مراقبت 

رهـا شـده بود.

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول
شرکت تعاونی مصرف کارکنان راه آهن کرمان

 شناسه ملی 411417366811 شهرستان کرمان استان کرمان
بـه اطـاع کلیـه اعضـای محتـرم اتحادیه/شـرکت تعاونی می رسـاند که جلسـه مجمع 
عمومـی فـوق العـاده نوبـت اول ایـن تعاونی در سـاعت 10 صبح روز سـه شـنبه مورخ 

۹۴/۵/13 در محـل مسـجد صاحـب الزمان تشـکیل مـی گردد.
از سـهامداران دعـوت مـی گـردد که رأس سـاعت مذکور در جلسـه مجمـع حضور بهم 

رسانند.
ضمنـاً اعضائـی کـه مایلنـد حـق حضـور و رأی دادن در مجمـع را بـه نماینـده تـام 
االختیـار واگـذار نماینـد تـا تاریـخ ۹۴/۵/10 با اتفـاق نماینـده خود جهـت تأیید برگ 

نمایندگـی بـه محـل شـرکت تعاونـی مراجعـه نمایند.

هیئت مدیره شرکت تعاونی مصرف راه آهن کرمان

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه
 عادی بطور فوق العاده نوبت اول

اتحادیه/شرکت تعاونی مصرف کارکنان راه آهن کرمان به شماره ثبت 
3338 شناسه ملی 411417366811 شهرستان کرمان استان کرمان

بـه اطـاع کلیه اعضای محترم شـرکت تعاونی می رسـاند که جلسـه مجمـع عمومی عادی سـالیانه/عادی بطور 
فـوق العـاده نوبـت اول این اتحادیه/تعاونی در سـاعت 10 صبح روز سـه شـنبه مورخ ۹۴/۵/13 در محل مسـجد 

صاحـب الزمان تشـکیل می گردد.
از سهامداران دعوت می گردد رأس ساعت مذکور در جلسه حضور بهم رسانند.

ضمناً
1-  اعضائـی کـه مایلنـد حـق حضـور و رأی دادن در مجمـع را بـه نماینده تام االختیـار واگذار نماینـد تا تاریخ 
۹۴/۵/10 بـا اتفـاق نماینـده خود جهـت تأیید و صدور برگ نمایندگی به محل شـرکت تعاونـی مراجعه نمایند. 
)حضـور تـوأم عضـو و نماینـده وی در مجمـع ممنـوع اسـت(. ضمناً سـاعت ۹ صبح وکالتنامه توسـط اشـخاص 

مسـئول در محـل برگزاری مجمع بررسـی مـی گردد. 
۲- چنانچـه در دسـتور جلسـه انتخـاب هیئـت مدیـره بـا بازرسـان باشـد افـرادی کـه متقاضـی کاندیداتـوری 
سـمتهای مذکـور مـی باشـند حداکثر تـا تاریـخ ۵/10 جهت ثبت نـام به محل شـرکت تعاونی مراجعـه نمایند. 
هیئت مدیره شرکت تعاونی مصرف راه آهن کرمان

)گـرگان  گـرگاک  همـان  یـا  جرجافـک 
آب  خـوش  و  کوچـک  روسـتای  کوچـک( 
 110 در  کـه  اسـت  سرسـبزی  و  هـوا  و 
کیلومتـری کرمـان و 3۵ کیلومتـری زرنـد 
قـرار دارد. آب و هـوای تـازه و خنک روسـتا 
در اول صبـح نشـاط خاصـی بـه مـا کـه بـه 
عنـوان گردشـگر بـه آنجـا رفتـه بودیـم می 
بخشـید. بـه جـای صـدای ماشـین، صـدای 
آواز پرنـدگان شـنیده می شـد. درختان بلند 
قامـت چنـار کـه در گوشـه و کنار روسـتا به 
چشـم مـی آمدند چهره روسـتا را بـا طراوت 
و زیباتـر نشـان مـی داد. در روزهـای گـرم 
چنیـن  داشـتن  بـا  روسـتا  ایـن  تابسـتانی 

هـوای خنکـی، جای مناسـبی بـرای گردش 
و اسـتراحت اسـت.

اقدامات عمرانی
از آقـای عظیمـی که از اعضای شـورای آنجا 
هسـتند در ایـن رابطه توضیحاتی خواسـتیم 
کـه ایشـان نیـز از اقداماتی کـه تاکنون برای 
بهبـود وضعیـت روسـتا چـه بـرای سـاکنان 
و چـه بـرای گردشـگران صـورت گرفتـه و 
همچنیـن کمبـود هایـی کـه هنـوز برطرف 
نشـده انـد و نیازمنـد همـکاری نهـاد هـای 
مختلـف هسـتند، صحبـت کردند. بـا تدابیر 
دوره چهارم شـورای شـهر و همـکاری دهیار 
آقـای سـجاد جعفـری کارهای زیـادی انجام 

شـده اسـت. از جملـه اقداماتـی کـه بـرای 
بـود  شـده  انجـام  روسـتا  وضعیـت  بهبـود 
عبارتنـد از: برداشـتن تپـه ای کـه در وسـط 
راه عبـور سـاکنین قـرار داشـت، سـنگفرش 
متـر،  بـه طـول ۲۵00  روسـتا  از  قسـمتی 
سـاخت بوسـتان بـا وسـائل بازی و ورزشـی 
بـرای کـودکان و سـاکنین، ورود اینترنت پر 
سـرعت روسـتا، نصب 18 تابلوی کاشیکاری 
شـده از شـهدای روسـتا بـا همـکاری بنیـاد 

شـهید زرنـد و ...
محرومیت ها

از محرومیـت هـای مهـم روسـتا مـی تـوان 
بـه مشـکل آب شـرب و نبودن پاسـگاه و در 
نتیجـه نبـودن امنیـت کافـی برای سـاکنان 
و گردشـگران اشـاره کـرد. در رابطـه بـا آب 
لولـه کشـی بـا همـکاری اداره آب و فاضاب 
روسـتایی فـاز اول انتقـال اب از چاهـی کـه 
در 17 کیلومتـری روسـتا قـرار دارد انجـام 
شـده امـا بـه علـت کمبـود بودجه حـدود ۲ 
مـاه اسـت کـه تعطیل شـده اسـت. ایـن امر 

نیازمنـد همکاری بیشـتر و اختصاص بودجه 
اسـت. ایجاد پاسـگاه نیز برای امنیت روسـتا 
بسـیار مهـم اسـت زیـرا مشـکاتی را بـرای 
اهالـی روسـتا بـه وجـود آورده اسـت. عـدم 
معضـات  از  نیـز   ATM دسـتگاه  وجـود 
موجـود اسـت کـه سـاکنین بـرای دریافـت 

پـول مجبورنـد بـه شـهر بروند. 

گاز به جرجافک می رسد
در رابطـه با گاز رسـانی به جرجافک، شـبکه 
حـال  در  گاز  شـرکت  توسـط  گازرسـانی 
اجراسـت کـه هزینـه آن حـدود 10 میلیارد 
تومـن از بنـد ق تبصـره ۲ بودجـه سـال ۹۴ 
تامیـن میشـود که همـان بیع متقابل اسـت 

و از نظـر بودجـه مشـکلی وجود نـدارد.

جرجافک نگین گردشگری زرند
 راحیل عبادی زاده

گزارش
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با کسب سهمیه المپیک به یکی از 
آرزوهایم رسیدم

دونده ۲00 متر ایران گفت: با کسـب سـهمیه بازی های 
المپیـک ریو در مسـابقات دوومیدانی جـام کازانوف به یکی 
از آرزوهـای ورزشـی ام رسـیدم. محمدحسـین ابارقـي، در 
خصوص کسـب سـهمیه بازي هـاي المپیک اظهار داشـت: 
از اینکـه موفـق شـدم به عنوان نخسـتین نماینده کشـورم 
در مـاده ۲00 متـر سـهمیه المپیک را کسـب کنم، بسـیار 
خوشـحالم. وي ادامـه داد: شـاید کسـي فکـر نمي کـرد که 
ایـران بتوانـد در مـاده ۲00 نماینـده اي بـراي بازي هـاي 
المپیک داشـته باشـد امـا خوشـبختانه زحمات مـا و البته 
حمایت مسـئوالن نتیجه داد و این امر رویایي محقق شـد. 
دونـده ۲00 متـر ایـران گفـت: پـس از مسـابقات قهرماني 
آسـیا در هیـچ رویـدادي شـرکت نکـردم. در رقابت هـاي 
رکوردگیري میزان آمادگي خودم را نشـان دادم. سـپس در 
پیکارهـاي رکوردگیـري تهران زمـان ۲0 ثانیـه و 6۵ صدم 
ثانیـه را از خـودم بـه ثبت رسـاندم و آنجا بود که احسـاس 
کـردم توانایـي ثبـت رکـورد بهتـري را در ایـن مـاده دارم. 
ابارقـي خاطرنشـان کرد: در مسـابقات کازانوف هـم توانایي 
خـودم را نشـان دادم و موفـق شـدم بـه یکـي از آرزوهـاي 

زندگي ام دسـت پیـدا کنم.

یوسفی به مس بازگشت

در  کرمـان  مـس  فوتبـال  تیـم  سـابق  دروازه بـان 
بازی هـای ایـن فصـل مجـددا پیراهـن مـس را بـر تـن 

کـرد. خواهـد 
تیـم فوتبال مس بـرای تقویت پسـت دروازه بانی خود 
در بازی هـای لیـگ یـک، بـا ارشـاد یوسـفی کـه یکی از 
دروازه بانـان بـا تجربـه ی ایران محسـوب می شـود  و قبا 
نیـز سـابقه بـازی در ایـن تیم را داشـت به توافق رسـید.

یوسـفی در لیـگ برتر سـال 8۹- به عنـوان۹0 دروازه بان 
اول تیـم مـس کرمان محسـوب می شـد کـه با ایـن تیم 
بازی هـای بسـیار خوبی را هـم در کارنامـه اش ثبت کرد. 
یوسـفی پـس از جدایـی از مس بـا تیم فوالد خوزسـتان 
عنـوان قهرمانـی لیـگ برتر ا هم کسـب کـرد. او هرچند 
فصـل قبـل فرصت زیادی بـرای بازی پیدا نکـرد و در دو 
بـازی برابر پرسـپولیس و تراکتورسـازی بـرای تیم فوالد 
بـه زمیـن رفت ولـی با این حـال از نظر بدنی در شـرایط 
بسـیار خوبـی قـرار دارد. قـرار اسـت یوسـفی در اردوی 

کـردان بـه تمرینات تیـم مس اضافه شـود.

نکونام شماره ۶ را به نوه امام تقدیم کرد
مدیـره،  هیـات  مدیریـت،  بخـش  اعضـای  دیـروز 
بازیکنـان و کادر فنـی سـایپا امـروز ظهـر بـه جمـاراه 
رفتنـد و میهمـان نـوه امـام بودنـد کـه حسـابی اهـل 
فوتبـال اسـت. جـواد نکونـام کاپیتـان سـابق تیـم ملی و 
ابراهیـم صادقـی کاپیتـان سـایپا پیراهـن شـماره 6 را به 
یـادگار امـام تقدیـم کردنـد . در این دیـدار مجید جالی 
از کادر فنـی سـایپا و سـجادی از هیـات مدیـره صحبـت 
کردند. در پایان این مراسـم اعضای سـایپا با سیدحسـن 

عکـس سـلفی گرفتنـد.

ایمـان مبعلـی هافبـک درخشـان نفت در 
فصـل گذشـته خود را آمـاده آغاز فصـل تازه 

رقابـت ها مـی  کند.
او در گفت وگـو بـا سـایت باشـگاه نفـت، 
دربـاره فصـل تـازه و موضوع عـدم حضورش 
هـای  برتریـن  برگزیـده  نفـرات  جمـع  در 

فوتبـال ایـران صحبـت کـرده اسـت. 
وی دربـاره وضعیـت نفـت پیـش از آغـاز 

فصـل تیـم نفـت مـی گوید: 
مـا ایـن فصـل کمـی تغییـرات داشـتیم. 
جـزء خوب هـا  همـه  شـده  جـدا  بازیکنـان 
بودنـد کـه ایـن را می تـوان از تیم های مقصد 
آنهـا متوجـه شـد. بازیکنانـی هـم که جـذب 
کردیـم کارنامـه دار و جزو بهترین ها هسـتند. 
بـا ایـن حال بایـد منتظر بمانیم تـا لیگ آغاز 

شـود و بعـد در ایـن بـاره صحبـت کنیم.
برای دیـدار مقابل تراکتورسـازی آماده 
هسـتید و فکـر می کنی چـه نتیجه ای 

رقـم بخورد؟
امـا  اسـت  حساسـی  و  سـخت  دیـدار 
اهمیـت  آن  امتیـاز  سـه  فقـط  مـا  بـرای 
نداریـم.  توجهـی  حساسـیتش  بـه  و  دارد 
نتیجـه را نمی تـوان پیش بینـی کـرد و هـر 

نتیجـه ای هـم کـه رقم بخـورد بـازی فوتبال 
اسـت و نبایـد بـه آن حساسـیت نشـان داد، 
پایانـی لیـگ  بـازی  از  حساسـیت هایی کـه 
چهاردهـم بـه وجـود آمده اسـت امـا در کل 
مـا منطقـی بـه ایـن بـازی نـگاه می کنیـم و 
بـدون شـک یـک هـدف داریـم و آن کسـب 

سـه امتیـاز اسـت.
بیـن  صمیمیـت  همیشـه  نفـت  در 
بـه چشـم می خـورد.  تیـم  بازیکنـان 
امسـال کـه چنـد بازیکن نامـی جذب 
کرده ایـد جـو تیـم همانطـور اسـت یا 

اسـت؟ کـم شـده  رفاقت هـا 
باشـگاه نفت چنین شـرایطی را برای همه 
بازیکنـان رقم می زنـد. هر بازیکنـی وارد تیم 
شـود از حاشـیه ها دور می شـود و در قالـب 
تیـم جـای می گیـرد که ایـن باعث می شـود 
رفاقـت بین بازیکنـان به وجود بیاید. امسـال 

هـم رفاقـت بین بازیکنان باالسـت.
همیـن رفاقت هـا باعث شـده بازیکنان 
و کادرفنـی نفت اعتقاد داشـته باشـند 
که ایمـان مبعلی بهتریـن هافبک لیگ 
در فصـل گذشـته بـود امـا در مراسـم 
گزینه هـا  بیـن  در  برترین هـا  معرفـی 

هـم نبود، نظر شـما چیسـت؟
در انتخاب هـا همیشـه چنیـن بحث هایـی 
وجـود دارد. مـن فکـر می کنـم در مراسـم 
انتخـاب برترین هـای لیگ چهاردهم می شـد 
انتخاب هـای بهتـری انجام شـود و بـه غیر از 
هـم  دیگـری  انتخاب هـای  انتخاب هـا،  ایـن 
بـود. مـن ممنـون هم تیمی هـا و مربیـان تیم 
هسـتم کـه چنیـن نظـری داشـتند و تیمـی 
داریـم که همیشـه پشـت هم هسـتیم. مربی 
پشـت بازیکـن اسـت و بازیکـن پشـت مربی 
اسـت کـه در رأس ایـن رفاقت هـا علیرضـا 

منصوریـان قـرار دارد.
انتخـاب نشـدن خـودت در روحیـه ات 

نگذاشـت؟ تأثیر 
اصـًا؛ مهـم ایـن اسـت کـه مـردم ایـران 
ایـران  مـردم  می فهمنـد.  خـوب  را  فوتبـال 
فوتبالیسـت  کسـانی  چـه  می داننـد  خـوب 
هسـتند و چـه کسـانی فوتبالیسـت شـدند و 
چه کسـانی بـا توجه بـه شـرایط وارد فوتبال 
شـدند. بـرای مـن هـم فرقـی نـدارد کـه چه 

اتفاقـی افتـاده اسـت.
از  را  امـا جـام ملت هـا  بـودی  موفـق 
دسـت دادی. بـرای ایـن فصـل امیـد 

داری دوبـاره بـه تیم ملی دعوت شـوی 
یا تیـم ملی بـرای ایمـان مبعلـی تمام 

است؟ شـده 
فصـل قبـل در لیـگ و اردوی آفریقـای 
جنوبـی کـه بـا تیم ملی بـودم، تمام تاشـم 
را کـردم تـا چیزی کـم نگذارم. می خواسـتم 
نظـر کادرفنـی تیم ملی را جلـب کنم که در 
جـام ملت هـا باشـیم امـا اینطور نشـد و من 

هـم بـه تصمیـم کادرفنی تیـم ملـی احترام 
گذاشـتم. اینطـور هم نیسـت که تیـم ملی و 
دعـوت شـدن دوبـاره را فرامـوش کنم چون 
در فوتبـال هـر روز یـک روز جدیـد اسـت. 
ایـن مهم نیسـت که دیـروز چـه کار کردی، 
خـوب بـودی یـا بـد، خوب بـازی کـردی یا 
افتضـاح بـودی مهـم ایـن اسـت کـه امـروز 

باشـی. خوب 

بـه  بـه  خاطـر هجـوم سیاسـیون  شـاید 
فوتبـال و بي توجهـي بـه اسـطوره ها باشـد 
نـزد  را  سـابق  حـرارت  آن  دیگـر  مـا  کـه 
چهره هـاي محبـوب بـراي مانـدن و فعالیت 

. نمي بینیـم
مهـدي  مي بینیـم  وقتـي  اکنـون 
رده هـاي  مربیگـري،  بـراي  مهدوي کیـا 
یـا  مي کنـد  انتخـاب  را  هامبـورگ  پایـه اي 
فرهـاد مجیـدي در حاشـیه خلیـج  فـارس 
سـاکن مي شـود، همین طـور علـي کریمـي 

بـا صدایي شـبیه فریاد اعـام مي کند 
بـا حضـور ایـن آقایـان در فوتبـال 

تمایلـي بـراي بازگشـت نـدارد، 
شـنیدن خبـر کـوچ احتمالي 
باقـري  کریـم  دائمـي  و 
کشـور  بـه  خانـواده اش  و 
انگلیـس چنـدان نمي توانـد 

باشـد. تعجب برانگیـز 
ایـن  در  ماجـرا  تلخـي 

فوتبـال  در  کـه  اسـت 
همـه  ایـران 

در  چیـز 

غیر خودي هاسـت. خدمـت 
اخیـراً در نشسـت خبرگان فوتبال شـاهد 
حضـور چهره هایـي بودیـم که در طـول عمر 
شـاید در محـل خودشـان هـم پـا بـه تـوپ 
نشـده باشـند امـا بـه عنـوان نخبـه دربـاره 

فوتبـال نظـر مي دهنـد!
دردآور نیسـت؟ کریـم باقـري و »کریـم 
باقري «هـا هـر قـدر هـم کـه عاشـق فوتبال 

باشـند، بـاز هـم دلسـرد مي شـوند.
هفتـه اي  چنـد  برانکـو  ایرانـي  دسـتیار 
حاضـر  تمرینـات  سـر 
بسـیاري  و  نشـد 
و  شـایعات  از 
ت  یمـا ما نا
تحمـل  را 
دم  و  کـرد 
نـزد! اصوالً 
ق  خـا ا
یـم  کر قا آ
ایـن  طـوري 
زمانـي  اسـت. 
اوج  در  کـه  هـم 
جوانـي از تیم  ملي 
کـرد،  خداحافظـي 
حرفـي  هرگـز 
او  نـزد. 
ز  ا

حاشـیه 
ر  ا بیـز
سـت  ا
ترجیـح  و 
در  مي دهـد 
سـکوت و آرامش 
راهـش را بکشـد و 

. . . د و بـر
هـم  ایـن  بـار 

شـنیدیم همیـن  طـور اسـت. ظاهـرا کریـم 
را  خـود  تصمیـم  خانـواده اش  و  باقـري 
بـراي کـوچ دائمـي بـه انگلیـس گرفته انـد و 
مي خواهنـد بـراي همیشـه از ایـران برونـد. 
ایـن در  حالـي اسـت کـه آقاکریم هنـوز یک 
سـال دیگـر بـا پرسـپولیس قـرارداد دارد اما 

نیسـت! مالـي 
دسـتیار حاضر و آماده براي برانکو بسـیار 

اسـت و رضایتنامه آقاکریـم هم آماده!
بـه سـهم خـود بابـت ایـن اتفـاق ناراحت 
ایـران  فوتبـال  بـزرگان  اینکـه  هسـتیم؛ 
راهـي آن  سـوي مرزهـا شـوند. مردانـي کـه 
و  بماننـد  مملکـت  همیـن  در  مي تواننـد 

ولـي... کننـد  خدمـت 
باري، سـفر کریـم باقري به اروپـا و اقامت 
در یـک کشـور بیگانـه اگرچـه بسـیار تلـخ 
اسـت ولي ایـن اتفاق نـه اولین بار اسـت رخ 
مي دهـد و نـه قـرار اسـت آخریـن بار باشـد! 
تـا زماني که مدیـران سیاسـي و غیر فوتبالي 
عرصـه را تنـگ کرده انـد و وقتـي بي توجهي 
بیـداد مي کنـد، آسـمان همیـن رنگ اسـت! 
فوتبـال ایـران یکـي پـس از دیگـري بزرگان 
خـود را از دسـت مي دهـد و از دسـت ما هم 
افسـوس  و  نوشـتن  مگـر  برنمي آیـد  کاري 

خوردن!
در ادامـه اطاعـات مختصـری از فعالیـت 
هـای وی در حوضـه باشـگاهی را میخوانید..

محبوب دل ها
سـال  فوتبـال  بهترین هـای  مراسـم  در 
ایـران، کریم باقـری با کسـب باالترین امتیاز 
از بیـن بهترین هـای فوتبـال سـال 87، مـرد 
سـال فوتبـال ایـران شـد. همچنیـن وی در 
نظرسـنجی سـایت آمـار و تاریخ فدراسـیون 
عنـوان  بـه   )IFFHS( فوتبـال  بین المللـی 
دومیـن بازیکـن محبوب جهان انتخاب شـد.

تراکتورسازی تبریز
تیـم  بـا  را  خـود  فوتبـال  باقـری  کریـم 
تراکتورسـازی شـروع کـرد و اولیـن بـار در 
هفتـه پنجـم لیـگ آزادگان مقابل اسـتقال 
در ورزشـگاه آزادی و در حالـی که 17 سـال 
داشـت، بـه میـدان رفـت. کریـم در ابتـدای 
دوران فوتبـال خـود در پسـت دفـاع بـازی 
تیمـش 1ٔ۲  بـازی کـه  ایـن  می کـرد ودر 
باخـت، نمایـش خوبـی داشـت. در فصل اول 
حضـورش 1۵ بـازی انجـام داد و یـک گل 
بـه ثمـر رسـاند. اولیـن گل او حاصـل یـک 
ضربـه پنالتـی بـود کـه وارد دروازه سـپاهان 
در  حضـور  فصـل  دومیـن  در  باقـری  شـد. 
تراکتورسـازی بـه تیـم ملـی جوانـان دعوت 

. شد
کشاورز تهران

باقـری در سـال 1373 بـه تیـم کشـاورز 
تهـران پیوسـت، در اولیـن فصـل حضـور در 
تیـم کشـاورز، کریـم بـه تیـم ملـی دعـوت 
شـد. در بازی هـای مقدماتـی جـام جهانـی 
پسـت  در  ضعیـف  نمایـش  از  پـس   1۹۹۴
دفـاع، وی بـه خـط هافبـک منتقـل شـد و 
درخشـش ایـن بازیکـن ۲1 سـاله آغاز شـد.

پرسپولیس تهران
در زمسـتان 137۴ شمسـی باقری با یک 
رقمـی کـه در آن زمـان نجومـی محسـوب 
پیوسـت.  پرسـپولیس  باشـگاه  بـه  می شـد 
در سـال 137۵  ملـی  بازی هـای  در  کریـم 
درخشـش خوبی داشـت و در جـام ملت های 
آسـیا یکـی از 3 بازیکـن برتـر ایران بـود. در 
پرسـپولیس امـا فقـط یـک فصل بـازی کرد 
و پـس از قهرمانـی در ایـن تیـم، بـه عنـوان 
یکـی از اولین بازیکنان نسـل جدیـد فوتبال 

ایـران راهـی آلمان شـد.
آرمینیا بیله فلد آلمان

میـادی(   1۹۹7(  1376 تابسـتان  در 
باقـری بـه همـراه علـی دایـی عـازم بوندس 
لیـگا شـد و به تیـم آرمینیا بیله فلد پیوسـت. 
کریـم در هفتـه دوم مقابل اشـتوتگارت برای 
اولیـن بـار بـازی در بونـدس لیـگا را تجربـه 
کـرد و در هفتـه بیسـتم مقابـل کارلسـروهه 
بـرای اولیـن بـار گلزنـی کـرد. اگرچـه بیلـه 
فلـد در پایـان فصـل سـقوط کرد، امـا کریم 
در اولیـن فصل حضـورش در آلمان 18 بازی 
کـرد و 3 گل زد. در فصـل دوم بـا ایـن تیـم 
در بونـدس لیگای دو ۲۲ بـازی کرد و ۲ گل 
زد و 6 بـازی را بـه دلیـل یک تکل خشـن و 
محرومیـت از دسـت داد! پس از بازگشـت به 
بونـدس لیـگا یـک، کریـم یک نیـم فصل در 
ایـن تیـم باقی ماند و مجـدداً به پرسـپولیس 
بازگشـت و از ایـن تیم هم راهی امارات شـد.

النصر امارات
در سـال ۲000 میـادی یـک نیـم فصل 
امـارات  النصـر  را بطـور قرضـی در باشـگاه 
تـوپ زد و در مـدت کوتـاه حضـور در ایـن 
تیـم اماراتـی عملکـرد خوبـی نیـز داشـت. 
در همیـن زمـان پیشـنهاد باشـگاه چارلتون 
انگلیـس رسـید و کریـم بـه عنـوان اولیـن 
بازیکـن آسـیایی راهـی لیـگ برتـر جزیـره 

. شد
چارلتون انگلیس

باقـری در سـال ۲000 میـادی بـه تیـم 
چارلتـون انگلسـتان پیوسـت و فقـط یک بار 

توانسـت در ترکیـب چارلتـون قـرار گیـرد. 
برغـم قـرارداد سـه سـاله، در پایـان فصل به 

بازگشـت. ایران 
السد قطر

مقدماتـی  مسـابقات  پایـان  از  پـس 
عنـوان  بـه  باقـری   ،۲00۲ جهانـی  جـام 
بـا  السـد  تاریـخ  بازیکـن  گرانقیمت تریـن 
قـرارداد بسـت. در جـام  تیـم قطـری  ایـن 
بـازی ۵ گل   ۵ او طـی  عربـی  باشـگاه های 
عنـوان  بـه  و  ثمـر رسـاند  بـه  السـد  بـرای 
برتریـن بازیکـن تورنمنـت انتخـاب شـد. در 
لیـگ قطـر نیـز طـی 11 بـازی ۵ گل به ثمر 

رسـاند.
پرسپولیس تهران

برتـر  لیـگ   138۹ تـا   1381 فصـل  از 
ایـران باقری در تیم پرسـپولیس بـازی کرد. 
از فصـل 138۵ و بـا تیـم مصطفـی دنیزلـی 
درخشـش مجـدد خـود را آغـاز کـرد و یکی 
سـال  در  پرسـپولیس  قهرمانـی  ارکان  از 
1387 بـود. در سـال 87 دوبـاره پـس از 7 
سـال بـه تیم ملی بازگشـت و بـا خداحافظی 
افشـین پیروانـی و بهـروز رهبری فـر از فصل 
8۴ بازوینـد کاپیتانـی نیـز بـه ایـن بازیکـن 
باتجربه رسـید. کریم بـا زدن ۲۹ گل بهترین 
گلزنپرسـپولیس در تاریـخ لیـگ برتر اسـت.

مـاه سـال  آذر  باقـری در هشـتم  کریـم 
ایـران  تاریخـی  بـازی  بـا  هم زمـان   138۹
بـا برزیـل بـا اعـام تصمیـم خـود مبنـی بر 
خداحافظـی از فوتبـال پـس از هجـده سـال 
ایـران  فوتبـال  سـطح  باالتریـن  در  بـازی 
فوتبـال  از دنیـای  بـرای همیشـه  و جهـان 

کـرد. کناره گیـری 
بازی در برابر تراکتورسازی

در لیـگ نهـم فوتبال ایـران، شـایعه هایی 
باقـری  کریـم  نداشـتن  تمایـل  بـر  مبنـی 
زادگاهـش،  تیـم  برابـر  در  حضـور  بـرای 

آمـد. وجـود  بـه  تراکتورسـازی، 
مـورد  در  مصاحبـه ای  در  باقـری  کریـم 
دالیـل عـدم حضـور در برابـر تراکتورسـازی 
گفـت »االن چنـد سـالی می شـود کـه هیچ 
نکـرده ام،  بـازی  تراکتورسـازی  برابـر  وقـت 
مـن احتـرام خاصـی بـرای مـردم شـهرم و 
هـواداران تیـم تراکتورسـازی کـه خاطـرات 
زیـادی از آن دارم قایلـم و دلیلـم برای بازی 
نکـردن مقابل تیم سـابقم همین بوده اسـت. 
باقـری در بـازی رفـت پرسـپولیس در برابـر 
در  و  بـود  غایـب  تهـران  در  تراکتورسـازی 
بـازی برگشـت در تبریـز نیز فقط یـک نیمه 

بـه زمیـن رفت

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

برابـر رای شـماره 13۹۴6031۹00700۵860 هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبت ملـک کرمـان تصرفات 
مالکانـه بامعـارض متقاضـی خانـم فاطمـه سـلمانی خنامـان فرزند محمد بشـماره شناسـنامه 30 صـادره از 
رفسـنجان در ششـدانگ یـک بـاب سـاختمان بـه مسـاحت ۲06/66 متر مربـع که مـوازی 68/۵6 متـر مربع 
از ششـدانگ عرصـه مـورد تقاضـا متعلـق بوقـف و در اجـاره نامبرده قـرار دارد تحـت پـاک 181۴۵ فرعی از 
17883 اصلـی واقـع در بخـش 3 کرمـان به آدرس کرمان بلـوار آزادگان کوچه 17 خریـداری از محل مالکیت 
آقـای هوشـنگ برخـوردار محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب در دو نوبت بـه فاصله 
1۵ روز آگهـی مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته 
باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهی به مـدت دو ماه اعتـراض خود را بـه این اداره تسـلیم و پس 
از اخـذ رسـید ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایـی تقدیم 
نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکور و عـدم وصـول اعتراض طبـق مقررات سـند مالکیت 

صـادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 13۹۴/۴/۲۴           تاریخ انتشار نوبت دوم: 13۹۴/۵/7

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

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

برابـر رای شـماره 13۹۴6031۹0070063۴7 هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبت ملـک کرمـان تصرفات 
مالکانـه بامعـارض متقاضـی آقـای عبـاس رمضانـی افـزادی فرزند محمد بشـماره شناسـنامه ۴18 صـادره از 
زرنـد در ششـدانگ یـک باب سـاختمان مشـتمل بر طبقـه فوقانی به مسـاحت ۹۲/7۹ متر مربـع تحت پاک 
1687 فرعـی از ۴811 اصلـی واقـع در بخـش 1 کرمـان بـه آدرس کرمـان خیابـان مهدیـه کوچه شـماره ۲۲ 
پـاک 1۵ خریـداری از محـل مالکیـت آقـای اصغر ایرانمنـش محرز گردیده اسـت. لذا به منظـور اطاع عموم 
مراتـب در دو نوبـت بـه فاصله 1۵ روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت 
متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار اولین آگهی به مـدت دو ماه اعتـراض خود را به 
ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظـرف مدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض دادخواسـت خـود را به 
مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صورت انقضـای مـدت مذکور و عـدم وصول اعتـراض طبق 

مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 13۹۴/۴/۲۴                    تاریخ انتشار نوبت دوم: 13۹۴/۵/7

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

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

برابـر رای شـماره 13۹۴6031۹00700۵۵۲۵ هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبت ملـک کرمـان تصرفات 
مالکانـه بامعـارض متقاضـی آقـای محسـن حـدادی فرزند احمد بشـماره شناسـنامه ۲7 صادره از رفسـنجان 
در ششـدانگ اعیانـی یـک بـاب سـاختمان به مسـاحت 18۲/3۵ متـر مربع که مـوازی ششـدانگ عرصه مورد 
تقاضـا متعلـق بوقـف و در اجـاره نامبـرده قـرار دارد تحت پـاک ۴616 فرعـی از ۴0۹۵ اصلی واقـع در بخش 
1 کرمـان بـه آدرس کرمـان خیابـان جهـاد کوچـه 87 سـمت چپ بعـد از فرعی اول منزل سـوم خریـداری از 
محـل مالکیـت آقـای ماشـااهلل ثمـره هدایـت زاده محرز گردیده اسـت. لـذا به منظـور اطاع عمـوم مراتب در 
دو نوبـت بـه فاصلـه 1۵ روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیت متقاضی 
اعتراضـی داشـته باشـند مـی توانند از تاریخ انتشـار اولین آگهـی به مدت دو مـاه اعتراض خود را بـه این اداره 
تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض دادخواسـت خـود را بـه مراجع 
قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهی اسـت در صـورت انقضـای مدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض طبـق مقررات 

سـند مالکیـت صادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 13۹۴/۴/۲۴                 تاریخ انتشار نوبت دوم: 13۹۴/۵/7

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

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

برابـر رای شـماره 13۹۴6031۹00700387۴ هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبت ملـک کرمـان تصرفات 
مالکانه بامعارض متقاضی آقای حمید ابارقی فرزند حسـین بشـماره شناسـنامه 7 صادره از بم در ششـدانگ 
یـک بـاب سـاختمان بـه مسـاحت 1۹۹/38 متـر مربـع تحـت پـاک 138۴۹ فرعـی از 3۹68 اصلـی مفروز و 
مجـزی شـده از پـاک 7۹3 فرعـی از 3۹68 اصلـی واقـع در بخـش ۲ کرمـان بـه آدرس کرمـان سراسـیاب 
فرسـنگی خیابـان امـام سـجاد )ع( خریـداری از محل مالکیت آقای حسـن پـور حیدری محرز گردیده اسـت. 
لـذا بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت به فاصلـه 1۵ روز آگهـی می شـود در صورتی که اشـخاص 
نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار اولیـن آگهی به 
مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید ظرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم 
اعتـراض دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایـی تقدیم نماینـد. بدیهی اسـت در صورت انقضای مـدت مذکور 

و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 13۹۴/۴/۲۴                   تاریخ انتشار نوبت دوم: 13۹۴/۵/7

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

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

برابـر رای شـماره 13۹۴6031۹00700۴38۵ هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتـی حوزه ثبـت ملک کرمـان تصرفات 
مالکانـه بامعـارض متقاضـی آقـای مجید عسـکری بلبلویـی فرزند علی بشـماره شناسـنامه ۴۴1 صـادره از 
کرمـان در ششـدانگ یـک بـاب سـاختمان بـه مسـاحت 8۴/3۵ متـر مربع کـه مـوازی ۲7/۹8 متـر مربع از 
ششـدانگ عرصـه مـورد تقاضـا متعلـق بوقـف و در اجـاره نامبـرد قـرار دارد تحـت پـاک 1۲0۹۹ فرعـی از 
1783 اصلـی واقـع در بخـش 3 کرمـان بـه آدرس کرمـان خیابـان خورشـید نبـش کوچه ۵۹ خریـداری از 
محـل مالکیـت آقـای ماشـااله ثمـره هدایـت زاده محـرز گردیـده اسـت. لذا بـه منظـور اطاع عمـوم مراتب 
در دو نوبـت بـه فاصلـه 1۵ روز آگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت به صـدور سـند مالکیت 
متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولین آگهی به مـدت دو ماه اعتـراض خود را 
بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظرف مدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض دادخواسـت خود 
را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهی اسـت در صورت انقضـای مدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض 

طبـق مقـررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 13۹۴/۴/۲۴                            تاریخ انتشار نوبت دوم: 13۹۴/۵/7

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

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

دوم  هیـات   13۹۴6031۹00700633۴ و   13۹۴6031۹00700633۵ هـای  شـماره  اراء  برابـر 
موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی 
حـوزه ثبـت ملـک کرمان تصرفات مالکانـه بامعارض متقاضی آقـای مجید امیر اسـمعیلی زاده فرزند پنجعلی 
بشـماره شناسـنامه 36883 صـادره از کرمـان و خانـم مرضیه رضایی نژاد فرزند علیرضا به شناسـنامه شـماره 
1۲8۴ صـادره از جیرفـت بالمناصفـه در ششـدانگ یک باب سـاختمان به مسـاحت ۲۹1/7۲ متـر مربع تحت 
پـاک ۲1۴6۹ فرعـی از ۲787 اصلـی واقـع در بخـش 3 کرمـان بـه آدرس کرمـان بزرگراه امام بیـن چهار راه 
جوپـاری و چهـار راه باقـدرت کوچـه شـماره 3۵ خریداری از محـل مالکیت خانم فاطمه هـروی محرز گردیده 
اسـت. لـذا بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 1۵ روز آگهـی مـی شـود در صورتـی که 
اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولین 
آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید ظـرف مدت یک مـاه از 
تاریـخ تسـلیم اعتـراض دادخواسـت خـود را به مراجع قضایـی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت در صـورت انقضای 

مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 13۹۴/۴/۲۴                                تاریخ انتشار نوبت دوم: 13۹۴/۵/7

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

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

برابـر رای شـماره 13۹۴6031۹00700۲۹11 هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبت ملـک کرمـان تصرفات 
مالکانـه بامعـارض متقاضـی آقای حسـین گلسـتانی حتکنی فرزند ماشـااهلل بشـماره شناسـنامه ۴ صـادره از 
زرنـد در ششـدانگ یـک بـاب سـاختمان بـه مسـاحت ۲۹7/86 متـر مربـع کـه مـوازی ۵3/13 متـر مربـع از 
ششـدانگ عرصـه مـورد تقاضا متعلـق بوقف و در اجـاره نامبرده قـرار دارد تحت پاک 1۹۲8 فرعـی از ۵۲0۹ 
اصلـی واقـع در بخـش 1 کرمان بـه آدرس کرمان خیابان حکیم کوچه ۲۲ منزل دوم سـمت راسـت خریداری 
از محـل مالکیـت آقـای عـزت الـه سـاالر کانتری محرز گردیده اسـت. لـذا به منظـور اطاع عمـوم مراتب در 
دو نوبـت بـه فاصلـه 1۵ روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیت متقاضی 
اعتراضـی داشـته باشـند مـی توانند از تاریخ انتشـار اولین آگهـی به مدت دو مـاه اعتراض خود را بـه این اداره 
تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض دادخواسـت خـود را بـه مراجع 
قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهی اسـت در صـورت انقضـای مدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض طبـق مقررات 

سـند مالکیـت صادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 13۹۴/۴/۲۴                                تاریخ انتشار نوبت دوم: 13۹۴/۵/7

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

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

برابـر رای شـماره 13۹۴6031۹00700۲387 هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبت ملـک کرمـان تصرفات 
مالکانـه بامعـارض متقاضـی آقـای علی روشـنی فـر فرزند درویش بشـماره شناسـنامه ۵ صـادره از کرمان در 
ششـدانگ یـک بـاب سـاختمان بـه مسـاحت 377/8۵ متـر مربع تحـت پـاک 70۵1 فرعـی از 3۹68 اصلی 
مفـروز و مجـزی شـده از پـاک 8۹۹ فرعـی از 3۹68 اصلی واقع در بخـش ۲ کرمان بـه آدرس کرمان خیابان 
شـهید دسـتغیب کوچـه ۵۴ سـمت چـپ درب سـوم خریـداری از محـل مالکیت آقای ماشـااله ثمـره هدایت 
زاده محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه منظـور اطاع عمـوم مراتـب در دو نوبت به فاصلـه 1۵ روز آگهی می شـود 
در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ 
انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خود را بـه این اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید ظرف مدت 
یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهی اسـت در 

صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتراض طبـق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 13۹۴/۴/۲۴                                تاریخ انتشار نوبت دوم: 13۹۴/۵/7

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

ایمان مبعلی:

مردم می دانند چه  کسی فوتبالیست است

کوچ کریم به غربت

گفت وگو
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آخر 8

هشت روز هشت ویژه نامه برای 
پوشش جشنواره در کرمان و تهران

علـی امیرتیمـوری رئیـس کارگـروه مطبوعـات و رسـانه هـای محلـی 
جشـنواره فرهنگـی اقتصـادی کرمـان گفت:کنفرانس خبری دبیر جشـنواره 
جنـاب آقـای سـلیمانی بازتـاب بسـیار مناسـبی در رسـانه های اسـتان اعم 
از نشـریات و خبرگـزاری هـا داشـت و اتفاق مثبتـی در زمینـه آگاهی مردم 
اسـتان دربـاره جشـنواره روی داد کـه بازخوردهـای بسـیار مطلوبـی بـه 
دبیرخانـه جشـنواره رسـید. وی در رابطـه بـا برنامـه هـای ایـن کارگـروه در 
زمـان برگزاری جشـنواره گفت: مجلـه ای 1۲0 صفحـه ای از مطالب کمیته 
هـای مختلـف جمـع آوری گردیـده و مراحـل طراحـی آن بـه اتمام رسـیده 
اسـت و جهـت چاپ تحویـل دبیرخانـه مرکزی جشـنواره گردیده اسـت که 
از روز نخسـت جشـنواره در دسـترس بازدیدکنندگان قرار می گیرد. در این 
مجلـه توانمندی هـای اقتصادی، صنعتی، کشـاورزی، تاریخی و گردشـگری 
و همچنیـن فرصـت هـای سـرمایه گـذاری اسـتان بـه تفصیل معرفی شـده 
انـد. رئیـس کارگـروه مطبوعـات و رسـانه هـای محلـی اضافـه کـرد: در ایام 
جشـنواره روزنامـه پیـام ما به شـکل 1۲ صفحه ای تمام رنگی، ویژه پوشـش 
اخبار جشـنواره و سـایر مطالب مربوطه به شـکل روزانه منتشـر خواهد شـد. 
وی اظهار داشـت: ترتیبی اتخاذ شـده تا روزنامه هر شـب سـاعت 1۲ شـب 
بـه چاپخانـه ارسـال شـود تـا بتوانیـم گـزارش همـه رویدادهـای مربـوط به 
جشـنواره را داشـته باشـیم. ایـن روزنامه عاوه بـر توزیع در محل جشـنواره 
هـر روز در اسـتان کرمـان نیز توزیع خواهد شـد تا مردم عزیز اسـتان کرمان 
هـم در جریـان کامـل رویدادهـای جشـنواره قرار بگیرند و از شـور و نشـاط 
ایجـاد شـده در تهـران بواسـطه جشـنواره بـزرگ فرهنگی اقتصادی اسـتان 
کرمـان بـی بهـره نماننـد. وی تصریـح کـرد: تمامـی شـرکت هـا و نهادهای 
شـرکت کننـده در جشـنواره و همچنیـن نهادهایـی کـه موفـق بـه حضـور 
در جشـنواره نشـده انـد مـی تواننـد برای حضـور در این نشـریه بـا کارگروه 
مطبوعـات و رسـانه هـای محلـی در ارتباط باشـند. امیرتیموری یادآور شـد: 
در ایـن روزنامـه صفحـه ویژه ای بـا حمایت سـازمان مدیریـت میادین میوه 
و تـره بـار شـهرداری تهـران در جهـت معرفی توانمنـدی های این سـازمان 
بـه بخـش کشـاورزی اسـتان کرمـان در راسـتای عرضـه محصوالت اسـتان 
پهنـاور کرمـان و همـکاری هـای متقابـل اختصـاص خواهـد یافـت کـه جـا 
دارد از مدیرعامـل و اعضـای هیـات مدیره سـازمان مدیریـت میادین میوه و 
تـره بـار شـهرداری تهران تشـکر ویـژه بنمایم. رئیـس کارگـروه مطبوعات و 
رسـانه هـای محلـی در پایـان گفـت: مطالب مهم روزنامه در سـایت رسـمی 
جشـنواره بـه آدرس kermanfestival.com  و همچنیـن بخـش کرمـان 

خبرگـزاری خبرآناین نشـر خواهد شـد.
شماره تماس کارگروه مطبوعات و رسانه های محلی:

 11 32۴3۵۹1۰- ۰3۴  و ۰۹1۹۴2۵1۹72 شمس

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

۹ روز تا برگزاری 
جشنواره فرهنگی 
اقتصادی  کرمان 

در برج میالد

1۶ الی 23 
مردادماه

مکان:
 برج میالد تهران

عکس از  بابک برزویه

من در انتظار جمعه نیستم
در انتظار شنبه ام

شنبه اي که آفتاب با اجازه ي 
تو سر زند

عکس نوشت 

گالریعکس

دومین ساالنه عکس کرمان
دوساالنه عکس

مهلت ارسال آثار: 8 مردادماه
زمان برگزاری: 1 الی ۵ شهریور ماه 13۹۴
مکان: موزه هنرهای معاصر صنعتی کرمان

نمایشگاه نقاشی فریبا ثمره فکری
افتتاحیه : ۲ مرداد ماه

نمایشگاه تا 7 مرداد ادامه دارد
مـکان : خیابـان بیسـت متـری نادر، کوچـه شـماره 1، نگارخانه 

مهر هو

جنگ شادی

جنگ طنز شبهای کیش در کرمان
با حضور حامد آهنگی

زمان : 1۴ مرداد ماه
ساعت : ۲0 : 30

در سالن فجر
بهای بلیط  : 1۵ /۲۵/ 3۵

نمایشگاه

نمایشگاه خوشنویسی
نمایش آثار خوشنویسی محمد حسین مودب

افتتاحیه 10 مرداد ماه ساعت : 17 الی ۲0:30
نمایشگاه تا 1۵ مرداد ادامه دارد

سـاعت بازدیـد : شـنبه تـا چهارشـنبه : 17 الی ۲0:30 / پنجشـنبه 
۹ الـی 11:30

مـکان : خیابـان بهمنیـار ، حدفاصـل کوچـه 1۵ و 17 پـاک 16۹، 
بهشـت گالری 

سرکار خانم قشمی
کارشناس محترم تبلیغات اداره کل 

فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان
مادر اســطوره مهربانی است. فراق این اسطوره، 

جانکاه است.
خداونــد آن فقیــده ســعیده را غریق رحمت 
خویش قرار دهد و به شــما بازماندگان ارجمند 

صبر جزیل عنایت فرماید.
روزنامه پیام ما

سرکار خانم قشمی
کارشناس محترم تبلیغات اداره کل 

فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان
مادر اســطوره مهربانی است. فراق این اسطوره، 

جانکاه است.
خداونــد آن فقیــده ســعیده را غریق رحمت 
خویش قرار دهد و به شــما بازماندگان ارجمند 

صبر جزیل عنایت فرماید.
انجمن کانون های آگهی و تبلیغات استان کرمان


