
استاندار کرمان:

دولت قصد دارد
 همه آزادانه در انتخابات 
شرکت کنند

نمایشگاه بومی سازی قطعات و 
ماشین آالت شرکت گل گهر و 
شرکت های وابسته افتتاح شد
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سکه بهار آزادي
سکه امامي

سکه نيم

9,110,000
9,100,000
4,690,000

سکه ربع
سکه گرمي

گرم طالي 18

 2,590,000
 1,700,000

 931,070

دالر
يورو
پوند

33,550
38,900
52,700

ام وی ام 315 
تندر 90

LX سمند

 373,000,000
 371,000,000
307,000,000

پژو 206  
پژو 405 

پژو پارس 

 334,000,000
277,000,000
380,000,000

سايپا 111
مزدا 3 هاچ بک
هيوندای سوناتا

210,000,000
1,190,000,000
1,720,000,000

فرداامروز
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نفس کمپ کویری شهداد به شماره افتاد 

بی تدبیری 
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شهر کرمان احتیاج 
به خیابان دارد
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در هفتـه گذشـته در برخـی سـایت هـا و 
خبرگـزاری هـا، عکس هایـی از کمپ کویری 
ویرانـه  از  نشـان  کـه  شـد  منتشـر  شـهداد 
شـدن این کمـپ داشـت. کمپی کـه معاونت 
گردشـگری میراث فرهنگـی کرمان در گفتگو 
بـا »پیـام ما« مـی گوید باید چند سـال پیش 
بـه بخـش خصوصـی واگـذار مـی شـد تـا به 
ایـن روز نیفتـد. بـه آن زیباترین کویـر دنیا و 
یـا بزرگ ترین شـهر کلوخی دنیـا می گویند. 
کلـوت هـای شـهداد از چندیـن سـال قبل و 
بـا کمـی تبلیـغ و معرفی بـه مردمان سراسـر 

کشـور توانسـت به عنـوان یکـی از محورهای 
توسـعه گردشـگری قـرار بگیـرد. بـه همیـن 
منظـور و از آنجـا کـه تماشـای سـتاره هـای 
آسـمان کویـر لـذت فراوانـی دارد، کمپـی به 
منظـور اقامـت گردشـگران در ایـن منطقـه 
سـاخته شـد. کمپـی که انـگار طالع خوشـی 
نـدارد. اگـر در سـال هـای 92 و 93 در اثـر 
سـیالب جاده دسترسـی به این کمپ آسـیب 
دیـد و سـال هـای 91 و 93 هـم خـود کمپ 

شـهداد بدالیلـی کـه گفته شـد... 
صفحه 2

دوومیداني کاري که جا ماند و دوپینگي که مثبت شد؛

بیچاره ابارقی، بیچاره کرمان

یادداشت

سوگند سنگین سردار و حجتی که بر همه تمام شد
حـاج قاسـم را همـه 
روسـتا  شناسـند.  مـی 
بـا  نجیـب  ای  زاده 
کـه  مهربـان  نگاهـی 
امـروز اسـطوره جهـان 
اسـت.  شـده  اسـالم 
سـخن  کـه  مـردی 
و  خصلتهـا  از  گفتـن 
آنکـه  نـه  او  خوبیهـای 
فخـر و عزتـی بـرای او بلکـه فضیلتـی اسـت 
بـرای گوینـده و نویسـنده و غـرور و سـربلندی 
ای بـرای هـر شـنونده مسـلمان، حاج قاسـم را 
ایـن روزهـا همـه مـی شناسـند، همه مشـتاق 
دیـدن اویند چه دوسـت باشـند و چه دشـمن. 
حتمـا شـنیده اید کـه حتی جان کـری هم در 
آرزوی دیـدن اوسـت، اگرچـه فقط بـرای چند 
لحظـه باشـد! اوبامـا هـم بـا اینکه او را دشـمن 
خـود میداند امـا برای ایـن روسـتازاده کرمانی 

اسـت.  قایـل  ای  ویـژه  احتـرام 
مـن سـابقا هـم در نامـه ای کـه خطـاب به 
»ژنـرال پترایوس« و سـناتور »مـارک گرچت« 
در  عـراق  در  حاجـی  حضـور  خـوف  از  کـه 
اندیشـه تـرور او بودنـد، نوشـتم و گفتـم کـه 
راز محبوبیـت و اقتـدار ایـن مـرد نـه در قدرت 
نظامـی و طراحـی هـای اسـتراتژیک او بلکه در 
یـک جملـه سـاده نهفتـه اسـت کـه او فرزنـد 
مکتـب حضـرت روح اهلل اسـت. او عبـد مخلص 
خداسـت و بـه حکـم کالم گهربـار »مـن خاف 
منـه کل شـی« )هرکـس کـه  اهلل  اخـاف  اهلل 
خداتـرس باشـد خداونـد تـرس و هیبـت او را 
در دل همـه چیـز میاندازد(، امـروز همه مقهور 
و یـا مجـذوب ایـن سـرباز جان برکـف حضرت 

امـام و رهبـر معظـم انقـالب شـده اند.
و البتـه امـروز هـم محکمتـر از دیـروز بـر 
همـان بـاور و اعتقـاد ایسـتاده ام که رمـز و راز 
عـزت ایـن مـرد در اخـالص و عبودیت اوسـت 
و همیـن امـر دلیل محبوبیـت او، دلیل عزت او 
و دلیـل نفـوذ کالمـش در میـان هـر مسـلمان 
آزاده و علـی الخصـوص دلباختـگان بـه نظـام 
و انقـالب اسـت و بـر همیـن اسـاس اسـت که 
امـروز بـاور قلبـی ام را هرچنـد کـه خوشـایند 
برخـی ها نباشـد! اعـالم می کنم کـه اگر دهها 
تحلیلگـر خبـره و چیـره دسـت سیاسـی و غیر 
سیاسـی مطلبـی را بگوینـد و حاجـی کالمـی 
دیگـر، ترجیـح مـن پذیرش سـخن این سـردار 
بـی ادعاسـت همـو کـه وقتـی سـخن میگویـد 

تأللـو و تجلـی کالم مسـیحایی حضـرت امـام 
سـالم اهلل علیـه در بیانش خودنمایـی می کند.

مـاه  پایانـی  روزهـای  در  اینکـه  الغـرض 
مبـارک رمضـان امسـال و بـه رسـم هر سـاله، 
پیشکسـوتان جهاد و شـهادت میهمـان فرمانده 
خـود بودنـد جمعـی صمیمـی که حضورشـان 
در کنـار حـاج قاسـم تداعـی کننـده خاطـرات 
حماسـه  و  خـون  روزهـای  مانـدگار  همیشـه 
در هشـت سـال دفـاع مقـدس اسـت. در ایـن 
محفل سراسـر انس سـردار سـخنانش را در دو 
محـور عمـده خطـاب بـه حاضـران در جلسـه 
بخیـری  عاقبـت  از  همـه  از  اول  کـرد:  بیـان 
گفـت، مقامـی که رسـیدن بـه آن آرزوی همه 
بنـدگان خـوب خداسـت، حـاج قاسـم گفـت: 
همـه ما چشـم انتظـار عاقبت بخیری هسـتیم 
امـا مـی دانیـد کـه خواسـته و دعا بـدون عمل 
معنـا نـدارد لـذا مـا بایـد خـود را بـرای عاقبت 

بخیـری تربیـت کنیـم. 
از شـهدا متصـل  بـه یکـی  از مـا  هرکـدام 
هسـتیم و گـره خـورده ایـم و لـذا بـه شـفاعت 
آنهـا طمـع داریـم، بـه حضـور در جمـع آنهـا 
طمـع داریـم اما باید حواسـمان باشـد بـه گونه 
ای عمـل نکنیـم کـه وقتی در آن دنیا با شـهدا 
مواجـه مـی شـویم آنهـا مـا را نشناسـند و یـا 
نـه تنهـا نشناسـند بلکـه از مـا بیزار باشـند لذا 
متوجـه باشـید کـه شـناخت آنهـا بـه عمـل ما 

بسـتگی دارد.
او در ادامـه جلسـه و طبـق رسـم دیرینـه 
اش از همرزمـان شـهیدش گفـت و ایـن بـار 
از ویژگیهـای شـهدای مدافـع حـرم، شـهیدان 
جمالـی و اهلل دادی و بادپـا، همـان منتظرانـی 
اوج  در  مـا  کـه  زمانـی  قـول سـردار  بـه  کـه 
آرمانخواهـی بودیـم آنهـا عمـل کردنـد. حاجی 
گفـت: بچـه هـا مراقـب باشـید کـه ذکاوت و 
باهوشـی بـرای امـور دنیوی نـه شـیرینی دارد 
و نـه مانـدگاری. ذکاوت ایـن اسـت کـه مثـل 
بادپـا و اهلل دادی و جمالـی 20 سـال در کمین 
شـهادت باشـی و بـه وقتـش در پـی تصاحـب 

آن برآیـی.
و بخش دوم و پایانی سـخنان حاجی سـخن 
از رمـز و راز عاقبـت بخیـری بود و راه رسـیدن 
بـه آن، سـخنانی که اگرچـه گویا بـود و نیاز به 
تفسـیر و تاکیـد نداشـت امـا او بـرای اطمینان 
قلبـی سـربازان دیـروز و امـروزش با سـوگندی 
بـه  را  مقصـودش  و  را  کالمـش  عظیـم  بـس 
حاضـران و غایبان در جلسـه بیـان کرد آن هم 

بـا لحـن و ادبیاتـی کـه انـگار ماییم و قـرارگاه 
مقـدم عملیات و این جلسـه، جلسـه ای اسـت 
کـه قرار اسـت خوبـان روزگار بـرای روز موعود 
و لحظـه وصـل گلچیـن شـوند، جلسـه وداعی 
اسـت کـه نـور شـهادت را و عاقبـت بخیـری را 
می شـود در جبین مشـتاقانش دید!. مشتاقانی 
کـه مصمـم شـده اند اندیشـه سـردار را با جان 

و دل بپذیرنـد و بـه عرصـه عمل برسـانند!.
و ایـن سـخنان نـاب که بـه عینـه آن را نقل 
خواهـم کـرد به بـاورم اتمـام حجتی بـود برای 
همـه، همـه آنهایی که عاشـق امام و شـهدایند 
و در انتظـار روز وصـل و همنشـینی بـا شـهدا. 
همـه آنهایـی کـه دلـداده نظـام و انقالبنـد آن 

هـم بـا هـر وابسـتگی فکـری و جناحی.
سـخنانی که سـردار آهسـته و شـمرده اما با 
لحنـی متفـاوت خطاب بـه پیشکسـوتان جهاد 
و شـهادت گفـت، سـخنانی کـه معتقـدم بایـد 
سـرلوحه فکـر و اندیشـه و عمـل همه کسـانی 
باشـد کـه مـی گوینـد مـا نظـام را و انقـالب را 
و امـام را دوسـت داریـم. حاج قاسـم گفت: ای 
یـادگاران دوران دفـاع مقـدس؛ یکی از شـیون 
عاقبـت بخیـری، نسـبت شـما با نظـام مقدس 
از  واهلل  واهلل  واهلل  اسـت،  اسـالمی  جمهـوری 
مهمتریـن شـیون عاقبـت بخیری رابطـه قلبی 
مـا بـا ایـن حکیمـی اسـت کـه امـروز سـکان 
انقـالب را بـه دسـت دارد. در قیامـت خواهیـد 
دیـد کـه مهمتریـن محور محاسـبه این اسـت، 
ایـن رابطـه قلبـی را حفـظ کنیـد. مشـعل گم 
نشـدن در ایـن راه حفـظ ایـن ارتبـاط قلبی با 
نظـام و بـا رهبـر معظم انقالب اسـت. والسـالم 

علیکـم و رحمـه اهلل و برکاتـه.

حجت االسالم والمسلمین
علی علویان

ضمیمه امروز پیام ما در شهر کرمان

ویژه نامه دومین ساالنه عکس کرمان
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حاصل چند چین خیار!
 احسان جبال بارزی

مـن کشـاورز نیسـتم و اگاهـي حتـي نسـبي و 
قلیـل هـم نسـبت بـه امـر کشـاورزي نـدارم امـا 
کشـاورز زاده هسـتم و از عنفوان کودکي تا حوالي 
همیـن االن مصائـب این شـغل مقـدس و در عین 
حـال پیـر کننـده را نظـاره گـر بـوده و هسـتم. 
بـه نظـر مـن مشـکل از انجـا شـروع شـد کـه در 
جیرفـت مـا تقریبـا همه کشـاورز شـدند، از قاضي 
و مـدرس دانشـگاه و دبیـر بگیریـد تـا ورزشـکار و 
نانـوا و بقـال و بعضـا جوانـان بیکار،جملگـي وارد 
ایـن حـوزه اقتصـادي شـدند.اغلب این کشـاورزان 
نـو ظهـور چـه بـه لحـاظ علمـي و چـه بـه لحاظ 
تجربـي متاسـفانه فاقـد اطالعـات و تجربـه الزم 
بودنـد کـه اغلـب متـد کشـاورزي انـان بـر پایـه 
کـه  کشـاورزان  دیگـر  نظـري  هـاي  مشـورت 
همگـي هـم بـراي خویـش مکتـب مسـتقلي قائل 
هستند،میباشـد،برخي نیـز بـا ازمـون و خطـا وارد 
عرصـه میگردنـد و نحوه اسـتفاده صحیـح و علمي 
از سـموم و دیگـر نهاده هـا را نمیداننـد و دیده ام 
کـه دل در گـرو پیر چـوگان مینهند و دوز سـم را 
تعمـدا افزایـش میدهنـد و دور چون بـا اینان افتد 

بایدش. تسلسـل 
بـراي جوانـان بیکار هـم تنها راهي کـه میماند 
سـاختار  بـه  توجـه  اسـت،با  کشـاورزي  همیـن 
 )organic solidarity( ارگانیـک  همبسـتگي 
جوامعـي مثـل جیرفـت عزیزمان میتـوان با قرض 
و تمنـا و خواهـش حداقـل یـک،دو هکتـاري را 
مزرعه دار بود و سـال اگر سـال انها شـود ماشیني 
خریـداري نمـوده و بـر پشـتش بسـان نـادري که 
هندوسـتاني فتـح کرده اسـت مینویسـند: حاصل 

چنـد چیـن خیار.
ایـن طبقـه نـو ظهـور را اگـر سـازمان عمـران 
جیرفـت فکـري به حالش نکند به شـدت مسـتعد 
بـر هـم زدن تعـادل کشـاورزي و بـازار و محیـط 
زیسـت اسـت.براي خـرده کشـاورز هـا بایـد فکـر 

جـدي تري بشـود.
اسـت،در  بـازار  ثبـات  عـدم  مشـکل  دومیـن 
واقـع عـدم مدیریـت سیسـتم اقتصـادي مبتني بر 
مکانیسـم بـازار است،شـاهد این امر هـم اول همه 
شـما هسـتید و دوم هـم داسـتان سـیب و پیـاز 
کـه گاهـي قـارون کنـد و گاهـي بـر فـرش کوبد.

کشـاورزي کـه بـا هـر ضرر،مقـروض تـر از قبـل 
میگـردد و در عیـن حال حداقـل دو بچه در دهان 
شـیر پـول خواري چـون دانشـگاه ازاد دارد،چگونه 
از او میتـوان انتظـار داشـت که چون یک کشـاورز 
هلنـدي نیتـرات سـیب زمینـي خویـش را کنترل 
نمایـد؟؟!!!! در چنین وا نفسـایي مسـلما ترجیح او 

سـم ارزانتـر ولـو مخربتر اسـت.
کشـت ارگانیک با سـاختار و فرهنـگ و اقتصاد 
ایـن مـرز و بـوم همخوانـي نـدارد و ایـن درد جـز 
بـا پـا پیـش گذاشـتن کشـاورزان عمـده و متمول 
جیرفـت و حمایـت شـرکت هـاي بیمه و سـازمان 
عمـران جیرفت دوا نمیشـود،گمان نمیکنم کسـي 
حاضـر بـه این باشـد که شـوکران اصالح و کشـت 

باشـد. ارگانیک 
زودتـر  خـود  جیرفـت  عمـران  سـازمان  کاش 
از بخـش خصوصـي و در جهـت تشـویق کـردن 
و فرهنـگ سـازي اقـدام بـه ایجـاد پـارک هـاي 
کشـاورزي میکـرد که در انهـا گونه هـاي متفاوت 
و کشـت هـاي مختلـف ارگانیـک صـورت میـداد 
و در عیـن حـال بـا حمایـت و همـکاري سـازمان 
میـراث فرهنگـي جـذب گردشـگر هـم مینمودند 
کـه مـردم هـم بیاینـد و از ایـن پـارک هـا دیـدن 
نمایند.انچنـان کـه مـن در اروپـا و اسـیا بـه وفـور 
دیـده ام از ایـن پـارک ها و بسـیار هـم موفق بوده 
اند.خاصـه در زمسـتان،اب و هـواي بکـر و طبیعي 
جیرفـت و کهنـوج و سـایر مناطق جنـوب خود به 
تنهایـي میتوانـد یـک از هـزاران جاذبه توریسـتي 

. شد با
انشـأ اهلل بـا درایت مـردم و مسـئولین و با صبر 
و بردبـاري ایـن دیـار همیشـه مسـتعد روزهـاي 
خـوب خـود را خواهـد دیـد چه بـه قول سـعدي:

بـه صبـر کـوش تو اي دل کـه حق رهـا نکند،،، 
چنیـن عزیـز نگیني به دسـت اهرمني.

اسـتاندار کرمـان گفت: با طـرح های افتتاحی امسـال، در 
دولـت تدبیـر و امیـد حدود 5 هـزار میلیارد تومـان پروژه در 
اسـتان کرمـان بهره برداری شـده ضمن آنکـه در طرح های 
امسـال 2 هـزار و 404 نفـر مشـغول بـه کار خواهنـد شـد. 
گزیـده صحبـت هـای علیرضـا رزم حسـینی را در همایـش 
یـک روزه فرمانـداران اسـتان کرمـان به نقل از ایسـنا در زیر 

بخوانید:
 در هفتـه دولـت 187 پـروژه بخش خصوصی آمـاده افتتاح 

اسـت کـه 3 هزار میلیـارد تومان سـرمایه گـذاری را در حوزه 
هـای صنعـت، معـدن، انـرژی، کشـاورزی و میـراث فرهنگی 

شـامل می شـود.
 حـدود 510 پـروژه دولتـی در سراسـر اسـتان در حـوزه 
هـای مختلـف مسـکن، جـاده روسـتایی، آبرسـانی و ... آماده 
بهـره بـرداری اسـت که اعتبـار این طـرح ها نیز بالـغ بر 637 

میلیـارد تومـان می باشـد.
 حـدود 143 پـروژه از ایـن تعداد طرح هـای؛ به صورت ملی 

و مابقـی اسـتانی مـی باشـد این در حالی اسـت کـه در هفته 
دولـت سـال گذشـته قریـب بـه 1600 میلیـارد تومـان طرح 

هـای دولتـی و خصوصـی را بهره برداری رسـاندیم.
 تقریبـا بـازار آب سـال گذشـته در اسـتان راه افتـاد و در 
جاهایـی آب خریـداری و بـرای آب شـرب مـورد اسـتفاده 
قـرار گرفـت و بـازار آب بـه صرفه جویـی و بهـره وری حوزه 

کشـاورزی خیلـی کمـک مـی کند.
 در حـوزه اقتصـادی نیـز در خلـق ثـروت و حضـور بخـش 
خصوصـی موفقیـت هـای بسـیار خوبـی در اسـتان کرمـان 
داشـتیم و در جهـت ایـن حرکـت مـی کنیـم که پـروژه های 
نیمـه تمـام بـاالی 80 درصـد را به اتمام برسـانیم کـه در این 
راسـتا در سـال گذشـته 23 درصـد پروژه ها در ایـن زمینه به 

بهـره برداری رسـید.
 در ابتدای سـال جاری منشـور همدلی را در اسـتان کرمان 
تدویـن کـرده و فعـاالن سیاسـی بـا همدلـی و نجیبانـه در 
راسـتای تدوین این منشـور تـالش کرده انـد و در حال حاضر 
گـروه هـای سیاسـی مختلـف بـرای توسـعه اسـتان کرمـان 

تـالش مـی کنند.
 نمونه روشـن همدلی برگزاری جشـنواره فرهنگی اقتصادی 

اسـتان کرمـان در تهران بود که همه شـخصیت های کرمانی 
موثر در این جشـنواره حضور فعال داشـتد.

 در سـرجمع مسـائل امنیتی وضعیت خوبی داریم و حرکات 
ایذایـی در جنـوب وجـود دارد کـه جدی نیسـت و فرمانداران 

ایـن منطقـه تالش بسـیاری در حوزه امنیـت می کنند.
 در مقابله با حاشـیه نشـینی حرکت شـجاعانه ای به منظور 
اجـرای فرمان مقام معظم رهبری انجام شـد و تقریبا سـاخت 
و سـاز غیرمجـاز در اسـتان تـا 90 درصد کاهش یافتـه و این 
حرکت ادامه خواهد داشـت و فاز سـاماندهی را برای کسـانی 

که مسـتحق آن هسـتند، انجام خواهد شد.
 کرمـان یکـی از اسـتان هایی اسـت که قرار اسـت به عنوان 
پایلـوت و الگـوی اجرای اقتصاد مقاومتـی کار کند که نیازمند 
الزامـات و اختیاراتـی اسـت و اگـر دولـت مصـوب کنـد، مـی 

توانیـم کار را اجـرا کنیم.
 امسـال سـال بسـیار تعیین کننده و مهمی برای کشور می 
باشـد و نظـام به دنبـال حضور حداکثـری مـردم در انتخابات 
اسـت ضمـن آنکـه دولـت نیز قصـد کرده شـرایط را بـه گونه 
ای فراهـم کنـد که همـه بتواننـد آزادانه در انتخابات شـرکت 

کنند.

و خبرگـزاری  هـا  برخـی سـایت  در  هفتـه گذشـته  در 
هـا، عکـس هایـی از کمـپ کویـری شـهداد منتشـر شـد که 
نشـان از ویرانـه شـدن این کمپ داشـت. کمپی کـه معاونت 
گردشـگری میـراث فرهنگـی کرمـان در گفتگو بـا »پیام ما« 
مـی گویـد بایـد چند سـال پیش بـه بخش خصوصـی واگذار 

می شـد تـا بـه ایـن روز نیفتد.
حال ناخوش کمپ زیباترین کویر دنیا

بـه آن زیباتریـن کویر دنیـا و یا بزرگ ترین شـهر کلوخی 
دنیـا مـی گویند. کلـوت های شـهداد از چندین سـال قبل و 
بـا کمـی تبلیـغ و معرفی به مردمان سراسـر کشـور توانسـت 
بـه عنـوان یکی از محورهای توسـعه گردشـگری قـرار بگیرد. 
بـه همیـن منظور و از آنجا که تماشـای سـتاره های آسـمان 
کویـر لـذت فراوانـی دارد، کمپی به منظور اقامت گردشـگران 
در ایـن منطقـه سـاخته شـد. کمپی کـه انگار طالع خوشـی 
نـدارد. اگـر در سـال هـای 92 و 93 در اثـر سـیالب جـاده 
دسترسـی بـه ایـن کمپ آسـیب دید و سـال هـای 91 و 93 
هـم خـود کمـپ شـهداد بدالیلـی که گفته شـد تعمیـرات و 
بازسـازی اسـت، تعطیل شـد، حـاال آنطـور که برخی سـایت 
هـا خبـر مـی دهنـد ایـن کمـپ بـه حـال خـود رها شـده و 

غیرقابل اسـتفاده اسـت. 
کمپی که باید به توسعه گردشگری کمک می کرد

از شـگفت انگیزترین  نمایشـگاهی طبیعـی  لـوت  دشـت 
عـوارض بیابانـي دنیـا را دارد کـه از آن جملـه مي تـوان بـه 
هرم هـاي  مرتفع تریـن  جهـان،  کلوخـي  شـهر  بزرگ تریـن 
ماسـه اي دنیـا، 40 مخـروط آتشفشـان کواترنـر، پهنه هـاي 
وسـیع ماسـه و ریـگ بـا طیـف رنگـي قهـوه اي روشـن تـا 
بازالتـي  گدازه هـاي  از  دشـت هایي  و  سـیاه  و  خاکسـتري 
چاله چالـه نظیـر »گنـدم بریـان« اشـاره کـرد. ایـن دشـت 
اولیـن گزینـه جدی بـرای ثبت نخسـتین اثر طبیعی کشـور 
در فهرسـت آثـار جهانـی یونسـکو، اثـری که در سـه اسـتان 
خراسـان جنوبی، سیسـتان و بلوچسـتان و کرمان قرار گرفته 
اسـت و نبایـد از یـاد ببریـم کـه 80 درصـد ایـن دشـت در 
اسـتان کرمـان واقـع شـده اسـت. با توجـه به ظرفیـت باالی 
ایـن دشـت در جـذب گردشـگر و از آنجایـی که کلـوت های 
شـهداد و کمـپ کویری اش در جذب بیشـتر گردشـگر تاثیر 

زیـادی داشـته و دارد، تخریـب کمـپ کویـری شـهداد دقیقا 
بسـان حرکـت کـردن خـالف سیاسـت هـای کالن اسـتان 
اسـت. سیاسـت هایـی کـه بارهـا و بارهـا توسـط مسـئوالن 
عالـی رتبـه اسـتان از جملـه علیرضا رزم حسـینی، اسـتاندار 
کرمـان بیـان شـده و همگـی حاکـی از تـالش برای توسـعه 
گردشـگری و رسـیدن به گردشـگری پایدار بوده اسـت. از یاد 
نبریـم یکی از اهـداف برگزاری جشـنواره فرهنگـی اقتصادی 
کرمـان در بـرج میالد تهران، معرفی فرصت های گردشـگری 
اسـتان کرمان بود و همین نشـان دهنـده اهمیت این صنعت 
حداقـل در برنامـه ریـزی هـای تئـوری اسـتان کرمـان دارد.

کمپی که ویرانه شد
کمـپ کویـری شـهداد امروز بیشـتر بـه کمپـی ویرانه می 
ماند. سـرویس های بهداشـتی اش که اصال بهداشـتی نیستند 
و آب هـم ندارنـد. شـن هـا تـا نیمـه ارتفـاع دیوارهـای اتـاق 
نگهبانـی بـاال آمـده انـد و نزدیـک اسـت کـه ایـن اتـاق ها به 
طـور کامـل زیـر خـاک برونـد. در ایـن اتاق هـا هم باز اسـت 
و انـواع و اقسـام زبالـه و آلودگـی در آن هـا یافـت مـی شـود 
و کپرهـای سـایه بـان هـم شکسـته انـد و غیرقابـل اسـتفاده 
شـده انـد. بـا ایـن تفاسـیر تعـداد تورهـای گردشـگری که به 
امیـد کمـپ کویری به شـهداد سـفر مـی کنند بـه دلیل نبود 
اقامتگاه کاهش یافته اسـت و مسـافرانی که بـه کویر می آیند 
یـا در میانـه کلوتها چـادر می زننـد و یا به روسـتاهای اطراف 
کلوتهـا مـی رونـد و یـا در مـدارس و اماکـن عمومـی شـهداد 
روزگار مـی گذراننـد. وضعیـت نابسـامان کمپ شـهداد باعث 
شـده گردشـگرانی کـه قصـد داشـتند شـب را در دل کویـر و 
میـان کلـوت هـا بگذارننـد، از این امـر محروم بمانند. سـایت 
گفتـار نـو در ایـن بـاره می نویسـد: »علـی« یکی از مسـافران 
همیشـگی کویـر اسـت که اغلـب با خـودروی شـخصی کویر 
مـی رود. او می گویـد در آخرین سـفرش وقتی بـا وضعیت غیر 
قابـل سـکونت کمـپ مواجه شـد مـورد را به نیـروی انتظامی 
شـهداد اطـالع داد و در مـورد امنیـت کلوت ها سـوال پرسـید 
کـه نیـروی انتظامـی شـهداد توصیه کـرده به دالیـل امنیتی 
بهتـر اسـت شـب را در بیـن کلوت هـا نمانـد. مسـاله ای کـه 
مهـدی زاده آن را رد کـرده و می گویـد: »کلوت هـا بـه لحـاظ 

امنیتـی مشـکلی ندارنـد و کامـال فضـا در آنجا امن اسـت.«

کمپ شهداد را باید سه سال پیش واگذار می کردیم
دسـتی  صنایـع  فرهنگـی  میـراث  گردشـگری  معـاون 
و گردشـگری اسـتان کرمـان در ایـن بـاره بـه »پیـام مـا« 
گفـت: نگهـداری از کمـپ بـه مدیریت دولـت از همـان ابتدا 
هـم کار اشـتباهی بـود چـرا کـه نبایـد ایـن امکانـات دولتی 
باشـد. سـال هایی کـه دسـتمان می رسـیده در حـد تـوان از 
کمـپ مراقبت کردیـم اما اکنون دسـتمان نمی رسـد. محمد 
جهانشـاهی افـزود: کال ایـن کمـپ را بـرای بخـش دولتـی 
نسـاختند و از همـان ابتـدا قرار بـود بعد از چندسـال که این 
کمـپ و کلـوت هـای شـهداد جـا افتـاد به بخـش خصوصی 

شـود. واگذار 
 وی بـا اشـاره بـه ارائـه خدمـات رایـگان از طـرف میـراث 
فرهنگـی در ایـن کمـپ بـه گردشـگران بـرای جذب بیشـتر 
گردشـگر گفـت: از سـال 91 بـه بعد دیگر ما نبایـد این کمپ 
را اداره مـی کردیـم چـرا کـه در آن زمـان هـم دشـت لـوت 
کامـال جـا افتـاده بـود و پذیـرای گردشـگران بـود و هـم مـا 
بدلیـل کمبود اعتبار دیگر توان رسـیدگی به آن را نداشـتیم. 
از طـرف دیگـر بـا فراهـم شـدن زیرسـاخت هایی مثـل آب، 
بـرق و مسـیر دسترسـی این کمپ کامـال آماده واگـذاری بود 
هرچنـد کـه این زیرسـاخت ها هنوز هـم وجـود دارد اما باید 
زودتـر از ایـن هـا واگـذار مـی شـد. جهانشـاهی در پاسـخ به 
ایـن سـوال که اگر سـال 91 زمـان واگـذاری فرا رسـیده بود 
پـس چـرا تاکنـون ایـن امر محقـق نشـده گفت: یک سـری 
اشـکاالت حقوقـی در اسـناد و مـدارک وجود داشـت که باید 

برطـرف می شـد. 
تا آخر پاییز کمپ شهداد به بخش خصوصی

 واگذار می شود
معاون گردشـگری میـراث فرهنگی کرمان البته از جلسـه 
ای کـه قـرار اسـت امـروز با مدیـرکل منابـع طبیعی اسـتان 
کرمـان برگـزار شـود خبـر داد و تصریـح کـرد: امیـدوارم تـا 
آخـر پاییـز ایـن کمـپ واگذار شـود. بخصـوص کـه مدیرکل 

جدیـد میراث هـم برای حل این مسـئله اهتمام جـدی دارد. 
جهانشـاهی در پایـان اظهـار داشـت: ایـن منطقـه متعلـق به 
مـردم بومی همان منطقه اسـت و بخـش خصوصی که کمپ 
را تحویـل مـی گیـرد بایـد ایـن مسـئه را هـم مـد نظـر قرار 

دهد. 
ویرانه کمپ، نتیجه عدم ثبات مدیریتی 

در حالـی معـاون گردشـگری میـراث فرهنگـی کرمـان از 
واگـذاری ایـن کمـپ تا پایان پاییـز خبر می دهد کـه بزودی 
قـرار اسـت بازرسـان یونسـکو بـرای ثبت ایـن اثر بـه منطقه 
برونـد و بـا این اوضاع با شـرایط مناسـبی مواجه نمی شـوند. 
نکتـه ای کـه در ایـن میان نبایـد فراموش کرد این اسـت که 
ضعـف عـدم ثبـات مدیریتـی در میـراث فرهنگی کرمـان در 

چنیـن جاهایـی خود را نشـان مـی دهد. 
ضمـن اینکـه باید پرسـید که در طول سـال های گذشـته 
میـراث فرهنگـی و گردشـگری اسـتان بـرای نگهـداری ایـن 
کمـپ هزینـه نکرده اسـت تا امـروز شـاهد ویرانی تاسـف بار 
آن نباشـیم، بـی توجهـی بـه کمپـی که بـرای سـاخت آن و 
جـاده دسترسـی بـه آن هزینـه هـای هنگفتـی از جیب بیت 
المـال شـده را مـی توان از سـهل انـگاری در حفـظ بعضی از 
آثـار باسـتانی بدتـر دانسـت زیـرا متولیـان این امر بـه خوبی 
مـی دانسـتند کـه بـرای راه انـدازی آن بـه چه میـزان هزینه 
شـده اسـت و عـدم نگـه داری آن و رسـیدن بـه وضـع فعلی 
هیـچ توجیـه قانونـی و منطقـی نـدارد. بـه نظـر مـی رسـد 
اسـتاندار کرمـان که در توسـعه گردشـگری تاکید دارد راسـا 
بـه ایـن موضـوع ورود کرده و با شناسـایی خاطـی یا خاطیان 
و برخـورد قانونـی بـا آنهـا  از تکـرار چنیـن فجایعی در سـایر 

بخـش های ایـن سـازمان جلوگیـری نماید.
البتـه نداشـتن بودجه نمـی تواند بهانه مناسـبی از سـوی 
سـازمان میـراث فرهنگـی باشـد زیـرا در صـورت قبـول این 
توجیـه بایـد همه مـکان های تاریخی، گردشـگری، مـوزه ها 

و ... را بـه حـال خـود رهـا کند.

دولت قصد دارد
همه آزادانه در انتخابات شرکت کنند

نفس کمپ کویری شهداد به شماره افتاد 

بی تدبیری
در میراث

 رضا عبادی زاده

خبر

حضور قطعی 
فرشید فالح در 
استانداری

اسـتاندار کرمان خبـر انتقال 
اسـتانداری  بـه  فـالح  فرشـید 
بـه  کـرد.  تاییـد  را  کرمـان 
رزم  علیرضـا  گفتارنـو  گـزارش 
حسـینی شـامگاه پنج شنبه در 
آییـن اختتامیـه دومین سـاالنه 

عکـس کرمـان گفـت: هنرمنـدان و آنهایـی کـه دغدغـه اوضـاع فرهنگـی 
کرمـان را دارنـد بایـد مطمئن باشـند کـه مدیـرکل کنونی فرهنگ و ارشـاد 
اسـالمی در مسـوولیت جدیـد خـود نیـز کار هنرمنـدان را تقویـت می کند. 
موضـوع انتقـال فرشـید فـالح بـه اسـتانداری کرمـان مدتـی اسـت کـه بـه 
یکـی از مهمتریـن اخبـار حـوزه فرهنـگ تبدیل شـده اسـت. هفته گذشـته 
برخی رسـانه ها از ابقای فرشـید فالح در اداره کل فرهنگ و ارشـاد اسـالمی 
خبـر داده بودنـد. فرشـید فـالح زمسـتان 92 به عنـوان مدیـرکل فرهنگ و 
ارشـاد اسـالمی اسـتان کرمان منصوب شـد. علی رغـم مخالفت هـای صورت 
گرفتـه توسـط هنرمنـدان با کناره گیـری فـالح از اداره کل ارشـاد ،مدیریت 
اسـتان مصـر به اسـتفاده از فـالح در بخش دیگری اسـت و معتقد اسـت که 
فرشـید فـالح در جایـگاه جدیـد نیـز می تواند بـه اهل فرهنـگ خدمت کند. 
موضوعـی کـه فرشـید فالح نیـز به صورت تلویحی به آن اشـاره کرده اسـت.

آغاز عملیات اجرایی 
سه طرح عمرانی 
دانشگاه علوم 
پزشکی کرمان

دولـت  هفتـه  بـا  همزمـان 
سـاختمان  اجرایـی  عملیـات 
دانشـکده طب سـنتی، مدیریت و 
اطالع رسـانی پزشکی و همچنین 

مرکـز همایـش های بیـن المللی در پردیس دانشـگاه علوم پزشـکی کرمان آغاز 
شـد. بـه گـزارش پایـگاه اطالع رسـانی دانشـگاه علوم پزشـکی کرمان، مسـوول 
دفتـر فنـی نظـارت بر طـرح هـای عمرانی دانشـگاه گفـت: مرکـز همایش های 
بیـن المللی دانشـگاه در شـش هـزار و 800 متـر مربع و با اعتبـار چهل میلیارد 
و 500 میلیـون ریـال در پردیـس دانشـگاه احـداث خواهد شـد. محمدحسـین 
ایرانمنـش افـزود: سـاختمان دانشـکده مدیریت و اطالع رسـانی پزشـکی نیز با 
چهـار هـزار و 860 متـر مربـع زیربنا، با اعتبـار 30 میلیـارد و 500 میلیون ریال 
احـداث خواهـد شـد. وی گفت: همچنین سـاختمان دانشـکده طب سـنتی در 
سـه هـزار و 100 متـر مربع و با اعتباری حدود 10 میلیـارد و 800 میلیون ریال 
احـداث خواهد شـد. مسـوول دفتر فنـی نظارت بر طـرح های عمرانی دانشـگاه 
افـزود: بر اسـاس نقشـه جامـع پردیس دانشـگاه، قرار اسـت تا چند سـال آینده 
مجموعـه آموزشـی، اداری و علمـی دانشـگاه علوم پزشـکی در پردیس دانشـگاه 

واقـع در ابتـدای جـاده هفـت باغ کرمان مسـتقر شـوند. 

افتتاح دو طرح 
راهسازی در ماهان 
دو طرح راهسـازی همزمان 
بـا چهارمیـن روز هفتـه دولت 
کرمـان  اسـتاندار  حضـور  بـا 
بهـره  بـه  ماهـان  بخـش  در 
راه  مدیـرکل  رسـید.  بـرداری 
کرمـان  اسـتان  شهرسـازی  و 
حاشـیه  در  پنجشـنبه  عصـر 

ایـن افتتـاح گفت: بهسـازی و روکش آسـفالت میدان هفت بـاغ تا پلیس 
راه ماهـان بـه طـول 12 کیلومتـر بـا بهره بـرداری شـد. خـداداد مقبلی 
در گفـت و گـو بـا خبرنـگار ایرنـا افزود: این طرح توسـط شـرکت فراگیر 
عمـران بـا اعتبـار 31 میلیـارد ریـال اجـرا شـد و ایـن اعتبـار از محـل 
اعتبـارات ملـی اسـت. وی همچنیـن از افتتـاح بانـد دوم بهسـازی محور 
میـدان هفـت بـاغ علـوی تـا ماهان خبـر داد. مدیـرکل راه و شهرسـازی 
کرمـان گفـت: این مسـیر بـه طـول 2 کیلومتر و بـا اعتباری بالـغ بر 15 
میلیـارد ریـال افتتـاح شـد. وی تصریح کـرد: حجم خاکریزی اجرا شـده 
در ایـن مسـیر 42 هـزار و 772 متـر مکعـب و دارای هفـت دهانـه پـل 
اسـت. سرپرسـت معاونت عمرانی اسـتانداری، فرماندار کرمان و شـماری 

دیگـر از مسـووالن نیـز در ایـن آییـن حضـور داشـتند.

کرمان پیشتاز 
برخی اقدامات است

معـاون عمران و توسـعه امور 
شـهری و روسـتایی وزیر کشـور 
بـا اشـاره بـه اجـرای طـرح های 
در  شـهری  و  اقتصـادی  بـزرگ 
بـا  مردمانـی  گفـت:  کرمـان 
آرمـان های بلنـد در این منطقه 
از کشـور زندگـی مـی کننـد که 

پیشـرو و پیشـتاز برخی اقدامات در کشـور هسـتند. به گزارش ایرنا هوشـنگ 
خنـدان دل افـزود: ایـن مـردم در این زمینه دیگـران را به تبعیـت از خود فرا 
خوانـده انـد. وی گفـت: منطقـه شـرق کشـور را اقلیمـی بـا محدودیـت های 
آب مـی شـناختیم امـا با اجـرای طرح ابتکاری همیاران آب سـال گذشـته در 
اسـتان کرمـان 370 میلیون مترمکعـب صرفه جویی در مصـرف آب های زیر 
زمینـی صـورت گرفته اسـت. وی اظهـار کرد: فضایـی همراه بـا همدلی، امید 
و میـل بسـیار فزاینـده خدمـت بـه مـردم در این شـهر و منطقه حاکم اسـت 
کـه نتیجـه آن افتتـاح چنیـن پـروژه هایـی اسـت. معاون وزیـر کشـور افزود: 
هرچنـد آمـدن معـاون اول رییـس جمهوری که قـرار بود فردا به کرمان سـفر 
کنـد بـه تاخیـر افتـاد امـا قـرار بـود بیش از سـه هـزار میلیـارد تومـان پروژه 
توسـط بخـش خصوصـی و غیـر دولتی که آمـاده ارایه خدمات به مردم اسـت 

در ایـن سـفر افتتاح شـود. 

علوم پزشکیاستانداری معاون وزیرراه و شهرسازی

کرمان ویچ
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یادداشت
اظهارات احمدي مقدم به لحاظ 

قانوني قابل پیگرد است
 نعمت احمدی

صحبـت دربـاره مصاحبـه 14 صفحـه ای سـردار 
اسـماعیل احمـدی مقـدم بـا ماهنامـه »رمزعبـور«  
در یـک یادداشـت نمـی گنجد و فضایی بیشـتر می 
خواهدامـا مـی توان به طور خالصه مسـائلی را گفت.

احمـدی مقدم در ایـن مصاحبه از همه چیز صحبت 
کـرده و در مـواردی مثـل جنـگ آنچنان خـودش را 
محـور قرار داده اسـت که جای تامل دارد. ایشـان در 
ایـن مصاحبه همه راه ها را به رم ختم کرده و معتقد 
اسـت بیشـترین تاثیر را در جنگ داشـته است که از 
ایـن صحبت هـا  می گذریـم.  امـا در ایـن مصاحبـه 
مشـروح بـه بـاور مـن ایشـان قبـل از اینکـه بگوییم 
اتهاماتـی را بـه افـرادی وارد کـرده است،افشـاگری 
های ایشـان دربـاره برخی مسـائل قابل تامل اسـت.

نـوع نـگاه ایشـان بـه مسـائل سـال 60 و کردسـتان 
،جنگ،شـهدای واالتبـاری مثـل شـهید بروجـردی، 
نـوع برخـورد با سـازمان منافقین در جنـگ نیز قابل 
تامـل اسـت.درباره جنگ و جبهه خیلـی از حاضرین 
در جنـگ خاطـره دارند که روزی باالخـره باید از دل 
ایـن خاطـرات خیلی مسـائل روشـن شـود و در این 
بحـث نمـی گنجد.مسـئله اصلی کـه ایشـان مطرح 
مـی کننـد مسـائل سـال 88 اسـت. ایشـان در ایـن 
مصاحبه مباحثی درباره آیت ا... هاشـمی رفسـنجانی 
مطـرح کـرده کـه محـور اصلی ایـن مصاحبه اسـت.

ایشـان در ایـن مصاحبه یـک مرزبندی ایجـاد کرده 
و خـودش را در طـرف حـق و آیـت ا... هاشـمی را در 

طـرف مقابـل قرار داده اسـت.
احمـدی مقدم در این مصاحبه مسـائلی را در باره 
نقش سـتاد های یکی از کاندیداهـای 88، دفتر آیت 
ا... هاشمی،دانشـگاه آزاد و مهـدی هاشـمی مطـرح 
مـی کنـد کـه دربـاره ایـن موضـوع دو نـگاه وجـود 
دارد.یـا ایـن مطالـب واقعـی و یـا غیـر واقعی اسـت.

در نـگاه اول اگـر این مسـائل واقعی اسـت ایشـان به 
عنـوان فرمانـده نیـروی انتظامـی در آن زمـان  چـرا 
ایـن مـواردی کـه در ایـن مصاحبـه می گوینـد مثل 
تخریـب  اوباش،آتـش زدن،  و  اراذل  بسـیج کـردن 
امنیتـی و... را بـه مراجـع قضایـی اعـالم نکردنـد؟از 
سـویی دیگـر یکی از وظایـف پلیس در مـورد جرائم 
مشـهود،   ورودش بدون دسـتور مقام قضایی اسـت.

اگر هم این مسـائل واقعیت نداشـته باشـد ایشـان با 
جرم نشـر اکاذیب،تشـویش اذهـان عمومی و تهمت 
و افتـرا روبه روسـت. موضوع دیگـری که در مصاحبه 
رئیـس پلیس سـابق ایران دیده می شـود این اسـت 
کـه ایشـان از واژه » اردو کشـی خیابانـی«  قبـل از 
انتخابـات اسـتفاده کـرده اسـت. دربـاب معنـی این 
کلمـه بایـد گفـت کـه اردوکشـی یعنـی گـروه های 
مختلـف از پیـاده نظـام و سـواره نظـام وارد عرصـه 
جنگ شـوند.باتوجه بـه صحبت های احمـدی مقدم 
ایـن چنیـن اردو کشـی خیابانـی  قبـل از انتخابـات 
و زمـان تبلیغـات انتخاباتـی صـورت گرفتـه اسـت.

مـن قبـل از اینکـه بخواهم ایشـان را به عنـوان یک 
مفتری و کسـی که نشـر اکاذیب کـرده مورد خطاب 
قـرار بدهم،  ایشـان به عنـوان فرمانده پلیس کشـور 
در آن زمـان، اگـر ایـن اعمـال اتفاق افتـاده و نتیجه 
اش مسـائل ان روزهـا را بـه وجـود آورده اسـت،  از 
ایـن بابـت متهم اسـت که چـرا در مقابـل یک جرم 
مشـهود در زمان خودش واکنش نشـان نداده و حاال 
بعـد از 6 سـال و 6 مـاه از برکنـاري  مسـئولیتش به 
یـک باره این صحبـت ها را مطرح می کنـد؟در واقع 
ایشـان بـا  اهمـال یا عـدم انجام وظایفـش که منجر 
بـه وقـوع یک فاجعه ملی شـد باید پاسـخگو باشـد.

حتـی مسـئله ای کـه دربـاره نمـاز جمعـه آقـای 
هاشـمی و حضـور ضد انقالب ها، چپ هـای تندرو  و  
رادیـکال هـا در آن نماز جمعه مطـرح کردند عجیب 
و قابل تامل اسـت و سـوال اینجاسـت که چرا باید به 
انسـان های مومنـی که برای شـرکت در نماز جمعه 
حضور پیدا کردند اتهاماتی از این دسـت زده شـود و 

از این بابت ایشـان باید پاسـخگو باشند.
صحبـت هایـي  از ایـن دسـت در ایـن مصاحبـه 
زیـاد اسـت کـه مـی تـوان آن هـا را بررسـی کـرد. 
بـه طـور کلـی اگـر صحبت هـای احمـدی مقـدم را 
افشـا گری بدانیم،ایشـان نخسـتین فردی اسـت که 
بعـد از ایـن افشـاگری هـا بـه لحـاظ اینکه بـا علم و 
اطـالع از وضعیـت آن روزهـای کشـور اقدامـی برای 
جلوگیـری از فاجعـه هـای بعـدی نکرده اسـت، باید 

باشند. پاسـخگو 
از سـویی دیگـر ایشـان بعد از 6 سـال بـه عنوان 
مطـرح  را  مسـائلی  ایـران  سـابق  پلیـس  رئیـس 
می کنـد کـه بـه خاطـر جایگاهـی کـه در آن قـرار 
داشـته  وسـینه اش صندوقچـه اسـرار اسـت و از 
مسـائل مطلع بودحـال چرا باید این مسـائل را بعد 
از گذشـت ایـن سـال ها بـه این شـکل مطـرح کند 
تا موجب خوشـحالی دشـمنان نظام شـود و کشور 
را زیـر سـوال ببرد؟ به طـور کلی بایـد گفت که در 
ایـن مصاحبـه بار تهمت،افتـرا و بعضا نشـر اکاذیب 
زیـاد اسـت و قابلیـت پیگـرد قانونـی وجـود دارد.از 
نظـر مـن صحبت هـای ایشـان در ایـن مصاحبـه از 
سـه جنبـه قابل پیگیـری اسـت؛ اول اینکه ایشـان 
جـرم هـای مشـهودی را می دیدنـد و بـا این جرم 
هـا مقابله نکردند و باید پاسـخگو باشـند.دوم اینکه 
اگـر خدایـی ناکـرده دروغ و تهمـت صـورت گرفته 
شـده باشـد و بـا ایـن دروغ ارکان نظام خدشـه دار 
شود،نشـر اکاذیـب به قصد تشـویش اذهان عمومی 
صـورت گرفتـه اسـت و مـی تـوان پیگیـری کرد و 
مطلـب آخـر اینکه مسـئولین پسـت های حسـاس 
ریـز  جریـان  در  پست شـان  طبـع  بـه  کلیـدی  و 
تریـن مسـائل قـرار مـی گیرنـد کـه این مسـائل با 
امنیـت ملـی سـر و کار دارد.اگر این مسـئوالن بعد 
از کنـار رفتـن از پستشـان این مسـائل حسـاس را 
برمـال کنند بـه امنیت ملـی خدشـه وارد کرده اندو 

می تـوان ایـن مسـائل را پیگیـری کرد.

پایـگاه اطـالع رسـانی دفتـر ریاسـت جمهـوری متن 
بـا  اعضـای هیـات دولـت  سـخنان روحانـی در دیـدار 
رهبـر معظم انقالب اسـالمی را منتشـر کـرد. به گزارش 
خبرآنالیـن بـه نقـل از پایـگاه اطـالع رسـانی ریاسـت 
در  روحانـی  المسـلمین  و  االسـالم  جمهـوری، حجـت 
دیـدار اعضـای هیـات دولـت بـا رهبـر معظـم انقـالب 
اسـالمی، حفـظ فناوری هسـته ای و تجاری سـازی آن، 
لغـو قطعنامـه های قبلی شـورای امنیت در مـورد ایران، 
برداشـته شـدن تحریـم هـای مالـی و اقتصـادی بعـد از 
اجـرای توافـق و خـروج پرونده ایـران در ده سـال آینده 
از شـورای امنیـت را از دسـتاوردهای مذاکـرات هسـته 
ای برشـمرد و گفـت: اکنـون بـه مرحلـه ای رسـیده ایم 
بایـد »بازدارندگـی حقوقـی« گذاشـت.  را  نـام آن  کـه 

گزیـده ای از صحبـت هـای حسـن روحانـی را در زیـر 
خوانید:  مـی 

 مـا دولـت یازدهم را شـکل گرفتـه از تدبیر حضرت 
مسـتطاب عالـی می دانیـم؛ آن زمانـی کـه فرمودیـد این 
رأی حـق النـاس هسـت و فرمودیـد همـه پـای صندوق 
آرا بیاینـد حتـی آنهایـی که با نظـام خیلـی میانه خوبی 
ندارنـد بخاطـر کشورشـان پـای صنـدوق آرا بیاینـد و 
ایـن رهنمـود و تدبیـر جنابعالـی بـه یک حماسـه بزرگ 
سیاسـی منجـر شـد کـه 73 درصـد مـردم در انتخابـات 

کردند. شـرکت 
 انتخابـات نشـان داد کـه مـردم کامـاًل امیدوارنـد و 

کامـاًل بـه نظـام اعتمـاد دارند.
 همـه تـالش دولـت طـی 2 سـال اخیـر ایـن بـوده 

کـه ایـن امیـد و اعتمـاد را در جامعه حفظ کنـد؛ اعتماد 
مـردم نسـبت بـه یکدیگـر، گـروه هـا و جنـاح هـا بـه 

یکدیگـر و مهمتـر از همـه اعتمـاد مردم نسـبت به نظام 
و امیـدی کـه بـه آینـده ایـن نظـام دارند.

دولت یازدهم شکل گرفته از تدبیر رهبری است، 
زمانی که گفتند رای مردم حق الناس است

  خبر

هر کسی که برای 
انتخابات به اجماع 

توجه نکند از 
اصالح طلبان نیست

حـزب  مرکـزی  شـورای  عضـو 
کارگـزاران سـازندگی با یـادآوری 
توسـعه نیافتگی  از  کشـور  اینکـه 
توافقـات  گفـت:  می بـرد  رنـج 
بـرای  ایـران  در  جدیـدی  دوران 
سـازندگی اسـت. گزیـده صحبـت هـای حسـین مرعشـی در نشسـتی بـا عنـوان 
»ایـران دوران جدیـد« کـه عصـر پنـج شـنبه در بجنورد برگـزار شـد را در زیر به 

از فـارس بخوانیـد: نقـل 
  6 قـدرت بـزرگ دنیـا و وزیـران امـور خارجـه آنهـا روزها و سـاعت ها نشسـته 
و بـا وزیـر امـور خارجـه جمهـوری اسـالمی صحبـت و مذاکـره کردنـد کـه واقعا 

بود. عجیـب 
  واقعـا در مذاکـرات بـا وجود ترسـیم خطـوط قرمز کـه به مثابه حرکت شـبانه 
بـر روی میـن بـود، امـا با تدبیـر دولت یـک موفقیت خوبـی برای نظـام جمهوری 
اسـالمی حاصـل شـد کـه مهمتریـن دسـتاورد آن توسـعه صنعتـی ایـران را بـه 

همـراه خواهد داشـت.
از توسـعه نیافتگی رنـج می بـرد و در زیربناهـای توسـعه بـا    ایـن سـرزمین 

مشـکالت جـدی مواجـه اسـت.
  بسـته انتخاباتـی خـرداد 92 باعث نتیجـه گرفتن اصالح طلبان شـد، باید برای 
نتیجـه گرفتـن در انتخابـات پیـش رو هم با همان بسـته وارد انتخابات اسـفندماه 

شویم. امسال 
  ضربه هـای زیـادی در طـول هشـت سـال دولـت نهـم و دهـم به کشـور وارد  و 

فرصت هـای زیـادی از کشـور گرفته شـد.
  اساسـا مـا از راه انتخابـات بـه اینجـا رسـیدیم و بایـد بـرای نتیجـه گرفتـن در 
انتخابـات اسـفند امسـال هـم همـان بسـته انتخاباتـی 92 یعنـی ائتـالف را مورد 

توجـه قـرار دهیم.
  اگـر ایـن اجمـاع در انتخابـات حاصـل شـود  قـادر خواهیـم بـود از انتخابـات 
نتیجـه بگیریـم عکـس آن هم ممکن اسـت با عـدم اجماع به نتیجه الزم نرسـیده 

و شکسـت بخوریم.
 هـر کسـی که بـرای انتخابات غـرور، خودبزرگ بینـی و خودخواهی را داشـته و 

بـه اجمـاع توجه نکنـد از اصالح طلبان نیسـت.
 بـرای رسـیدن به اجمـاع و ائتـالف به منظور نتیجـه گرفتن از انتخابات امسـال 

همـه نامزدهـای اصالح طلـب باید به ایـن موضوع توجـه کنند.
 یـک گل در انتخابـات خـرداد 92 کاشـتیم کـه بایـد این حرکت در اسـفند 94 
تـداوم یابـد کـه مهم تریـن رکـن آن رسـیدن بـه اجماع اسـت کـه نبایـد اهمیت 

آن را نادیـده گرفت.

همکاری چین و 
ایران در ساخت 
نیروگاههای 100 

مگاواتی
رییـس سـازمان انـرژی اتمـی 
ایـران اعـالم کـرد کـه در گفـت 
بـه  چیـن،  مقامـات  بـا  وگـو 
دیدگاهها و نقاط مشـترک خوبی 
در رابطـه با سـاخت نیروگاههای 
تجـاری بـه ویـژه نیروگاههـای 100 مگاواتـی دسـت یافتـه اسـت.  »علـی اکبر 
صالحـی« ظهـر جمعـه و قبـل از تـرک پکـن در گفت وگو بـا ایرنا ایـن موضوع 
را مطـرح و ابـراز امیـدواری کـرد که این همکاریهـا با امضای قـرارداد ظرف یک 
تا دو ماه آینده عملیاتی شـود. وی که از روز چهارشـنبه - 4 شـهریور- در راس 
یـک هیـات عالیرتبـه از مسـووالن و مقامات فنی سـازمان انـرژی اتمی به چین 
سـفر کـرده اسـت ، اظهـار داشـت: در طول مـدت حضـور در پکـن و گفت وگو 
بـا مسـووالن و مقامـات هسـته ای ایـن کشـور، در خصـوص مسـائل مختلف به 
بحـث و تبـادل نظـر پرداختیم که موضـوع همکاریهـای اقتصادی دو کشـور در 
خصـوص سـاخت نیروگاههای تجاری بسـیار جدی دنبال شـد. رییس سـازمان 
انـرژی اتمـی کشـورمان ادامـه داد: در همیـن رابطه با طرف چینـی در خصوص 
رآکتورهـای 100 مگاواتـی مذاکراتـی انجـام شـد کـه امیدواریـم قـرارداد ایـن 
همـکاری در کمتـر از دو ماه دیگر بـه امضای طرفین برسـد. وی ادامه داد: البته 
در خصـوص سـاخت رآکتورهـای 1000 مگاواتی نیز با توجه به اسـتقبال طرف 
چینـی و پیشـنهادهای خوب مطرح شـده از سـوی این کشـور، احتمـال دارد با 
آنـان در ایـن رابطـه نیز همکاری داشـته باشـیم. البتـه تحقق این مهـم نیازمند 
گفـت وگوهـای بیشـتر و نشسـت هـای مشـترک کارشناسـی اسـت. صالحـی 
گفـت: چیـن در خصـوص راه انـدازی و بهـره بـرداری از نیروگاههـای تجـاری 
1000 مگاواتـی پیشـرفت هـای قابـل توجهـی داشـته، بـه خصوص آنکـه آنان 
حاضرنـد برخـی مسـائل مهـم راه اندازی ایـن گونـه نیروگاهها از جمله مسـائل 
مالـی و فاینانـس آن را نیـز متقبـل شـوند. وی یـادآور شـد: به همیـن خاطر ما 
عالقمندیـم کـه فاینانـس و تامین مسـائل مالـی نیز بـر عهده پیشـنهاد دهنده 
طـرح باشـد و بـا توجـه به آنکـه چینی هـا در این زمینـه عالقه نشـان داده اند، 
ممکـن اسـت ایـن همـکاری در آینـده محقـق گـردد. روز پنج شـنبه صالحی و 
هیـات همـراه در جریـان بازدیـد از مرکـز انـرژی اتمـی چیـن در جریـان کامل 
جزییـات فنـی رآکتورهـای 100 و 1000 مگاواتـی ایـن کشـور قـرار گرفتنـد و 
کارشناسـان و مهندسـان »شـرکت مهندسی قدرت هسـته ای چین« با اشتیاق 
قابـل توجـه، توضیحـات و جزییـات فنـی رآکتورهـای یـاد شـده را در اختیـار 

رییـس سـازمان انـرژی اتمـی کشـورمان و هیات همـراه قـرار دادند.

لیستی که در جیب 
خرازی ماند

اعضـای  شـب  شـنبه  پنـج 
حـزب نـدا پـس از یـک جلسـه 
صـادق  اسـتعفای  بـا  سـاعته   5
خـرازی از شـورای مرکـزی نـدا 
مخالفـت کردنـد. امـا ایـن همـه 
یـک  از  ماجـرا  نیسـت.  ماجـرا 
اگرچـه  شـد،  شـروع  مصاحبـه 
ریشـه اش بـه خیلـی قبـل تـر بـاز مـی گشـت. صـادق خـرازی در مصاحبه با 
یـک هفتـه نامـه گفتـه بود که »کسـانی را یادم اسـت که در دورانی که سـفیر 
بـودم بـا خارجی هـا مذاکـره می کردنـد و به دشـمن  گـرا می دادند؛ مـن آنها را 
به عنـوان اصالح طلـب قبـول نـدارم. لیست شـان را هـم دارم و اگـر قـرار باشـد 
روزی ارائـه دهـم، ارائـه خواهـم داد.« مواضـع صـادق خـرازی در سـال هـای 
اخیـر از نظـر بسـیاری از اصـالح طلبان، اصالح طلبانه نیسـت. بـه خصوص که 
خـرازی مواضـع تنـدی علیه خیلـی از آن ها دارد. پس از ایـن اظهارات خرازی 
در هفتـه نامـه مثلـث، مـوج انتقـادات از او بـاال گرفـت. عبداهلل رمضـان زاده و 
محمدعلـی ابطحـی نخسـتین واکنـش هـا را بـه ایـن گفته خـرازی داشـتند. 
از سـوی دیگـر برخـی روزنامـه هـای اصـالح طلـب نیـز واکنـش هـای تندی 
نسـبت بـه  خـرازی داشـتند و حتـی برخـی از آن هـا خـرازی را بـه احمـدی 

کردند. تشـبیه  نـژاد 
 همـه ایـن انتقـاد هـا باعـث شـد تـا صـادق خـرازی واکنـش نشـان دهـد 
امـا در چنـد مرحلـه. خـرازی اول مصاحبـه ای بـا روزنامـه اعتمـاد کـرد و در 
آن، سـخنانش را تقطیـع شـده و تیتـر یـک هفته نامـه مثلث را تحریف شـده 
خوانـد. امـا این اظهـارات صادق خـرازی مدافعانی پیـدا کرد کـه وضعیت او را 
در میـان اصـالح طلبـان پیچیده تر کـرد. روزنامه کیهان دربـاره اظهارات اخیر 
او نوشـت کـه »افشـاگری صادق خـرازی دربـاره زد و بند برخـی اصالح طلبان 
بـا بیگانـگان موجـب حمالت شـدید علیه وی شـد.« بالفاصله صـادق زیباکالم 
در مصاحبـه ای اعـالم کـرد کـه خـرازی  باایـن حرفهـا مـي خواهـد عزیز دل 
اصولگراهـا باشـد. همـه ایـن هجمـه هـا و انتقـادات شـدید و غلیظ باعث شـد 
تـا برخـی ازاعضـای حـزب نـدا واکنـش نشـان دهنـد و از موسـس حزبشـان 

دفـاع کنند.
 بـا ایـن وجـود از فشـارها بـر صادق خـرازی و حزب نـدای ایرانیان کاسـته 
نشـد. همین مسـئله باعث شـد تا خـرازی ازعضویت در شـورای مرکزی حزب 
اسـتعفا دهـد. امـا ایـن اسـتعفا در جلسـه شـورای مرکـزی حـزب ندا بـه رای 
گذاشـته شـد و اعضـا بـا آن مخالفـت کردنـد. بـه هر روی، لیسـتی کـه صادق 
خـرازی از آن سـخن گفتـه همچنـان در جیبش باقی مانده اسـت و اسـتعفای 

او نیـز پذیرفتـه نشـده اسـت. گویـی نـه خانی آمـده و نه خانـی رفته.

حزب ندای ایرانیان سازمان انرژی اتمی ایران  حزب کارگزاران سازندگی

منظور وزیر کشور در 
احراز صالحیت ها، نظارت 

شورای نگهبان نبود
اظهـارات و اسـتنباط رسـانه ها 
از سـخنان وزیـر کشـور مبنـی بـر 
تاییـد صالحیت نامزدهـا از مراجع 
بـه  را  مقـام وی  قائـم  چهارگانـه، 
واکنـش وا داشـت. وي در این باره 
گفـت: سـخنانی که از سـوی آقای 
رحمانـی فضلـی وزیـر کشـور از طریق رسـانه هـا مطرح شـد ناقص و بـدون توجه 
بـه اهـداف و اظهارنظـر ایشـان در محـدوده هیـات هـای اجرایـی انتخابـات بود و 
صرفا اسـتنباط شـخصی رسـانه ها اسـت. حسـینعلی امیری در گفت و گو با ایرنا 
اظهارداشـت: بدیهـی اسـت کـه هیـات هـای نظارتـی شـورای نگهبان و نیـز خود 
شـورای نگهبـان براسـاس سـاز و کار نظارتـی کـه طبـق مقـررات مربوطـه خواهد 
بـود بـه امـر نظارت اقـدام خواهند کـرد. سـخنگوی وزارت کشـور با بیـان این که 
انتخابـات دو رکـن دارد تصریـح کـرد: اجـرا و نظـارت انتخابات مربوط به شـورای 
نگهبـان اسـت و براسـاس مقـررات قانونـی بـه امـر نظـارت مـی پـردازد و سـاز و 
کارهـای نظارتـی در شـورای نگهبـان براسـاس قوانیـن و مقـررات مربـوط به خود 
شـورای نگهبـان مـی باشـد. وی در ادامـه گفـت: آقـای وزیـر همـواره بـر حـدود 
صالحیـت هـر کـدام از چهـار مرجـع و حـق نظـارت شـورای نگهبـان بـر تمامـی 

مراحـل انتخابـات توجه جـدی دارد.

توطئه های بی شماری 
علیه ایران هر روز 
 طرح ریزی می شود

وزیـر اطالعـات گفت: هـر روزه 
علیـه  بی شـماری  توطئه هـای 
طرح ریـزی  اسـالمی  جمهـوری 
می شـود، امـا هوشـیاری سـربازان 
از  را  فرصـت  زمان)عـج(  امـام 
دشـمنان و مخالفـان نظـام گرفتـه 
و توطئه هـای آنهـا را نـاکام گذاشـته اسـت. بـه گـزارش فـارس حجت االسـالم 
 والمسـلمین سـید محمود علوی با اشـاره بـه اینکه امنیت در جامعـه باعث افزایش 
ایمـان مـردم می شـود، تاکیـد کـرد: تنهـا راه  برای افزایـش والیت مداری و عشـق 
بـه خـدا در جامعـه، برقراری آرامش و احسـاس امنیت در دل انسـان ها اسـت. وزیر 
اطالعـات گفـت: وزارت اطالعـات بـه عنـوان بخشـی از دولـت یازدهـم در برقراری 
امنیـت همـراه با آسـایش بـرای جامعه تـالش می کند. علـوی اظهار کـرد: برقراری 
امنیـت اجتماعـات و فعالیت هـای سـالم سیاسـی با هـر گرایش و جناح سیاسـی و 
ایجـاد امنیـت اقتصـادی و فرهنگـی از جملـه اهـداف وزارت اطالعات اسـت که در 
ایـن راسـتا وزارت اطالعـات تمـام تالش خـود را انجـام می دهد. وی با بیـان اینکه 
وزرات اطالعـات بـه منظـور آرامش و امنیت مردم و کشـورمان تمـام تالش خود را 
بـه کار می گیـرد،  تصریـح کـرد: عملکرد وزارت اطالعـات باید به گونه ای باشـد که 

مـردم از شـنیدن نـام آن احسـاس آرامـش کننـد.

دولت همیشه به قانون 
احترام گذاشته است

بیـان  بـا  دادگسـتری  وزیـر 
اینکـه دولت بـرای ارایـه خدمت 
قانـون  بـه  همیشـه  مـردم  بـه 
گفـت:  اسـت  گذاشـته  احتـرام 
عـدم تطابـق مصوبـات دولـت بـا 
مقـررات و قوانیـن از حـدود 33 
درصـد در سـال 91 بـه کمتـر از 
یـک درصـد در سـال 93و سـالجاری رسـیده اسـت. بـه گـزارش ایرنـا، حجت 
االسـالم والمسـلمین مصطفی پورمحمدی افزود: اتخاذ تصمیمات کارشناسـی 
شـده و کامـال منطبـق بـا قوانیـن و مقـررات یـک ضـرورت و یک نقطـه قوت 
اسـت کـه بایـد همـواره در همـه حـوزه هـا مـورد توجـه قـرار بگیـرد.  وی با 
بیـان اینکـه بایـد قانـون و مقـررات، مـالک اصلـی و اساسـی در برنامـه ریزی 
دولـت هـا باشـد، تصریـح کرد: دولـت یازدهـم با این فهـم و درک روشـن که 
بـرای خدمتگـزاری درسـت و مناسـب بـه مـردم بایـد قانـون را در همـه ابعاد 
مـورد احتـرام قـرار دهـد، همـواره در ایـن جهـت گام برداشـته اسـت. وزیـر 
دادگسـتری اظهـار داشـت: در دولـت قبـل بسـیاری از مصوبـات بـه ویـژه در 
سـفرهای اسـتانی بـدون در نظـر گرفتن اعتبـارات و اولویت هـا و حتی امکان 
اجـرا بـه تصویب رسـید که این امر مشـکالت و چالـش های بسـیاری را برای 

کشـور رقـم زد.

وزیر دادگستریوزیر اطالعات وزیر کشور

کاغذ اخبار

دیـروز همایـش مشـترک اصولگرایـان برگـزار شـد 
و ایـن در حالـی اسـت کـه بـزرگان ایـن جریـان یـا 
بـه همایـش دعـوت نشـده بودنـد یـا اگر دعوت شـده 
بودنـد، در آن حضـور نیافتنـد و بـه ایـن ترتیـب آیـت 
اهلل مصبـاح یـزدی تنهـا سـخنران برجسـته همایـش 

. د بو
 بـه گـزارش خبرگـزاری خبرآنالیـن، قـرار بـود در 
ایـن همایـش مواضـع و راهبـرد کمیتـه سـه ضلعـی 
موتلفـه، ایثارگـران و پایـداری برای رسـیدن به وحدت 
اصولگرایـان بـه طور رسـمی اعالم شـود. از همـان ابتدا 
قـرار بود سـخنران ایـن همایش آیـت اهلل مصباح یزدی 

باشـد امـا در خبرهـا آمـده بـود کـه از آیـت اهلل محمد 
یـزدی رئیـس جامعه مدرسـین حوزه علمیـه قم و آیت 
اهلل موحـدی کرمانـی دبیـرکل جامعـه روحانیـت مبارز 
نیـز بـرای حضـور دعوت شـده بـود و غیبت ایـن دو در 
همایـش دیـروز از سـوی رسـانه هـای مختلـف تعابیـر 

داشـت. متفاوتی 
ایـن دو  نیافتـن   برخـی رسـانه هـا دلیـل حضـور 
را کسـالت جسـمی آیـت اهلل یـزدی و سـفر آیـت اهلل 
موحـدی کرمانـی عنـوان کردنـد و این در حالی اسـت 
کـه پیـام هـر دو برای همایـش از پیش آماده شـده بود 
و گویـی حضور نیافتنشـان چنـدان دور از انتظـار نبود. 

ایـن طـور کـه بـه نظـر مـی رسـد مقصـود از همایـش 
مشـترک اصولگرایـان همایـش مشـترک فقـط میـان 
موتلفـه، ایثارگـران و پایـداری اسـت در حالـی کـه این 
جریـان سیاسـی بیـش از 18 گـروه و تشـکل رسـمی و 
شـناخته شـده دارد و از همان ابتدا عزمـی برای حضور 
سـایر تشـکل های اصولگـرا دیده نمی شـد و همچنین 
در ایـن همایـش مشـترک جـای بقیـه بـزرگان جریان 

اصولگرایـی خالـی بود. 
علـی الریجانـی  نـه  ایـن سـالن  در صندلـی هـای 
نشسـت، نـه حجـت االسـالم علـی اکبـر ناطق نـوری و 

نـه حتـی علـی اکبـر والیتـی و محسـن رضایـی.

جای خالی بزرگان در همایش مشترک 3 تشکل اصولگرا
سیاست
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در شماره های قبل روزنامه بعد از نظری به خاطرات و فعالیت های آقای محمد صنعتی در دهه بیست شمسی که سال های بعد از جنگ جهانی دوم بود، و همچنین اشاراتی که به فعالیت های اقتصادی ایشان 
و به ویژه کارخانه خورشید داشتیم، از این شماره به بعد، به فعالیت ها و خاطرات ایشان در عرصه مسایل اجتماعی خواهیم داشت.

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

شهر کرمان احتیاج به خیابان دارد
 بخش سی و یک

انعکاس فعالیت های انجمن های محلی
 در جراید 

جهـت آشـنایی خواننـدگان با برخی از مسـایل و خواسـت های 
مطـرح شـده در انجمـن ابوحامـد شـهر کرمـان، نگاهـی بـه چنـد 

گـزارش روزنامـه  می اندازیـم: 
»جلسـه انجمـن محلـی ابوحامـد ـ چنـد روز قبـل انجمـن 
محلـی ابوحامـد کرمـان با حضور آقـای مرتضوی شـهردار )1( و 
شـرکت اعضای مربوطه تشـکیل جلسـه داد. در این جلسـه ابتدا 
موضـوع آسـفالت کوچه های خیابـان ابوحامد مـورد مذاکره قرار 
گرفـت و در مـورد امتـداد این خیابـان به طرف غـرب )2( ـ که 
قبـاًل هم مـورد توجه اعضای هیئت مشـورتی روزنامـه اطالعات 
قـرار گرفتـه و پیرامـون آن بحـث شـده بـود ـ مطالبـی توسـط 
یکـی از حضـار بیان شـد و آقای مرتضـوی شـهردار کرمان قول 
داد در آینـده نزدیـک خیابـان مذکـور امتـداد یابد و بـه خیابان 

خورشـید متصل گـردد« )3(. 
الزم بـه ذکـر اسـت در جلسـات هـر انجمـن  محلی، بـه ویژه 

در حضور مسـئولین اسـتانی، عالوه بر ذکر مسـایل و مشـکالت 
آن محلـه، معضـالت و کمبودهـای دیگـر محله هـا و شـهر نیـز 
مـورد توجـه قـرار می گرفـت، مثـاًل می تـوان بـه ایـن گـزارش 

نمود:  اشـاره 
آقایـان دکتـر  بـا حضـور  ابوحامـد کرمـان  »انجمـن محلـی 
خیراندیـش نماینـده مـردم کرمـان در مجلـس شـورای ملـی و 
مرتضوی شـهردار  در خانه یکی از اعضای انجمن تشـکیل جلسـه 
داد. در ایـن جلسـه آقـای صنعتـیـ  یکـی از حاضـرانـ  پیرامـون 
احتیاجـات شـهر کرمـان بـه تفصیل صحبت کـرد و اظهار داشـت: 

شـهر کرمـان احتیـاج بـه احـداث چنـد خیابـان جدیـد دارد و در 
صورتـی کـه خیابان هـای مـورد احتیـاج ایجاد شـود، عـالوه بر این 
کـه عبور و مرور وسـایط نقلیه آسـان می گردد، از میـزان تصادفات 

نیـز کاسـته خواهد شـد. 
محمـد صنعتـی افـزود: امتـداد خیابان هـای ابوحامد و سـعدی 
بسـیار ضـرورت دارد. امتـداد ایـن خیابان هـا خـرج زیـادی نـدارد 
و تنهـا بـا تخریـب یـک یـا چنـد خانـه عملـی می شـود. امتـداد 
خیابـان سـعدی بـه طرف غـرب و شـمال و جنوب از خواسـته های 
ضـروری مـردم اسـت و قریـب چند سـال نقشـه آن تهیـه گردیده 

ولـی متأسـفانه در ایـن مـورد تـا کنون اقدامی نشـده اسـت. جالب 
اینجاسـت که مسـتغالت مسیر خیابان شـمالیـ  جنوبی خریداری 
و تعـدادی از آن هـا نیـز خـراب شـده ولـی منظور اصلی کـه همان 
احداث خیابان شـمالی و جنوبی می باشـد، عملی نشـده ... در پایان 
]جلسـه[ بـرای انتخـاب هیئـت رییسـه جدیـد اخـذ رای بـه عمل 
آمـد و در نتیجـه آقایـان یحیـی اوحـدی، محمد صنعتی و حسـن 
داودی بـه ترتیـب به سـمت رییس، نایب رییـس و خزانه دار انجمن 

ابوحامـد انتخاب شـدند« )4(.
روزنامه هـای  در  ابوحامـد  انجمـن  از  کـه  دیگـر  گزارشـی  در 

سراسـری کشـور منتشـر گردیده، می توان توجه و حساسیت اهالی 
هر محله، عالوه بر مسـایل عمرانی و مشـکالت محلـه ی خود، بیان 
معضالت و کمبودهای شـهر را نیز به طور مشـهود مشـاهده نمود: 
»در ایـن گـزارش کـه بـا تیتـر »جلسـه انجمن محلـی ابوحامد 
در خانـه محمـد صنعتـی تشـکیل شـد« آمـده: »در ایـن جلسـه 
پیرامـون خرابی آسـفالت خیابان هـا و متوقف ماندن آسـفالت جاده 
صاحب الزمـان )عـج( )5( از طـرف اعضای انجمن مذکـور مذاکراتی 
بـه عمـل آمد و قرار شـد در این مـورد با مسـئوالن مربوطه مذاکره 
بـه عمـل آیـد تـا از تحویـل آسـفالت ناقـص خیابان هـا خـودداری 

 .)6( نمایند«. 
در یکـی از جلسـات مشـهور بـه کنفرانس انتشـاراتی شـهر که 
در کاخ جوانـان بـا حضـور اسـتاندار »فتـح اهلل معتمـدی« )7( و 
حـدود چهـار صد نفر که از محالت مختلف شـهر حضور داشـتند، 
محمـد صنعتـی بـه عنوان نایـب رییس انجمـن محلـی ابوحامد با 
اسـتقبال از انتخاب شـهردار بومی برای شـهر کرمـان )8( ، پس از 
سـخنان شـهردار کرمان، گفت: »مطالب آقای شـهردار را شـنیدم، 
قسـمت هایی از آن بسـیار جالـب بـود ولـی من می خواهـم در این  
جلسـه مسـایلی مطرح بکنم؛ ان شـاءاهلل آقای شـهردار با آن حسن 
نیتـی کـه در ایشـان سـراغ دارم، نخواهنـد رنجیـد ... در گذشـته 
مـردم از ایـن کـه شـهرداران غیـر محلـی در ایـن شـهر سـر کار 
می آمدنـد مقـداری نگرانی داشـتند ولی آقـای ایران پـور که فردی 
کرمانـی اسـت بهتـر می توانـد جوابگـوی مردم باشـد. چـون وقتی 
کـه شـهردار محلـی باشـد، می داننـد بایـد سـال ها در ایـن شـهر 
زندگـی کنـد و هـر روز بـا افراد مردم شـهر برخورد بکنـد. بنابراین 
مقـدار زیـادی تعهد اخالقـی و وظیفه برای خود احسـاس می کند 
کـه در برابـر مـردم شـرمنده نباشـد. به همیـن دلیـل معتقدم که 
شـهردار همیشـه بایـد فردی کرمانی باشـد و ایـن اعتقـاد را از روز 

اول هـم نشـان داده ام ... 
کارهـای شـهرداری غالباًُ خوب اسـت ولـی این  سـازمان باید با 
تعلق بیشـتر روی احتیاجات ضروری شـهر مطالعـه بکند و چند تا 
خیابـان در محالتـی کـه فاقـد خیابان می باشـند و محـل اتومبیل 
رو ندارنـد، بکشـند تا مشـکالت فعلی برطرف شـود. چـون در حال 
حاضـر غالبـاًُ اتفـاق می افتد کـه در یک محله که به خیابـان ارتباط 
نـدارد، افـرادی بیمـار می شـوند کـه الزم می آیـد آن ها را فـوری به 
دکتـر نشـان بدهنـد و بایـد در چنین مواقعـی بیمـاران را به دوش 
بکشـند و مسـافت زیـادی بـا ایـن ترتیـب طـی کننـد تا بیمـار با 
تاکسـی بـه دکتر ببرند. این مشـکل را شـهرداری می توانـد با ایجاد 
چنـد خیابـان در چنیـن محالتی برای مـردم کرمان حل کنـد ... تا 
زمانـی کـه مخروبه های داخل شـهر خراب نشـوند، شـهر مـدرن و 

زیبایی نخواهیم داشـت ... 
خیابـان کـه بـه نـام گنجعلی خـان در دسـت احداث می باشـد، 
اثـرات اقتصـادی و عمرانـی زیـادی دارد و به عقیده ایـن جانب اگر 
شـهرداری احـداث ایـن خیابان هـا را به خصـوص در طـول خیابان 
شـاهپور )شـریعتی فعلـی( بـه سـمت بـازار و خیابـان ابوحامـد و 
همچنیـن از ]خیابـان[ ششـم بهمـن )9( به بـازار مورد توجـه قرار 
دهـد قیافـه شـهر عـوض می شـود و اصـول نوسـازی تحقـق پیـدا 

.)10( »... می کنـد 
شـایان ذکـر اسـت انجمن های محلی شـهر کرمـان گاه به بهانه 
برگـزاری مناسـبت های مختلف نیز تشـکیل جلسـه می دادنـد و با 
دعـوت از مسـئولین اسـتان، در آن جلسـات نیـز به امـور محالت و 

شـهری می پرداختند:
»بـه مناسـبت چهاردهـم مـرداد سـالروز پیـروزی مشـروطیت، 
مجلس جشـن باشـکوهی در انجمن محلی ابوحامد با حضور آقای 
درخشـش اسـتاندار کرمان و با شـرکت آقای کارگر شـهردار کرمان 
)11(، آقـای اعتصامی رییـس اداره کل کار و امور اجتماعی، اعضای 
انجمـن مذکـور و گـروه کثیـری از طبقات مختلف مردم برپا شـد. 
در ایـن مراسـم ابتـدا آقـای محمـد صنعتـی عضـو انجمـن 
شهرسـتان ... و آقـای زنـد یکـی از اعضـای انجمن محلـی  ابوحامد 
نیازمندی هـای ایـن محلـه را بـه اطـالع اسـتاندار اسـتان کرمـان 
رسـاندند. آن گاه اسـتاندار اسـتان کرمـان به تأسـیس دانشـگاه در 

کرمـان ]و دیگـر مسـایل کرمـان[ نمـود ...« )12(.

پی نوشت:
)1(ـ  وی از آبـان 1346 تـا اواخـر دی ماه 1347 به عنوان شـهردار انتخاب 
گردیـد و نظـر بـه تعلـق شـخصی در خصـوص تبدیـل زمین هـا و اماکن 
مخروبه در سـطح شـهر به فضای سـبز، به عنوان  بنیان گذار فضای سـبز 
در کرمـان مشـهور گردیـد. جهت اطالع بیشـتر، نک: دانشـور، محمـد: از 

قلعه دختـر تا دقیانـوس، ص 125.
)2(ـ  خیابـان ابوحامـد تا محل فعلی یخدان مؤیدی امتداد داشـت )محمد 

صنعتی(.
)3(ـ  روزنامه اطالعات، 5 بهمن 1346، شماره 12495.
)4(ـ  همان، چهارشنبه 8 خرداد 1347، شماره 12596.

)5(ـ  منظـور جـاده منتهـی به مسـجد صاحب الزمان و قبرسـتان کرمان؛ 

انتهای خیابان زریسـف اسـت.
)6(ـ  روزنامه اطالعات، یکشنبه 19 خرداد 1347.

)7(ـ  فتـح اهلل معتمـدی؛ اسـتاندار کرمان در سـال های 1348 تـا  1350 
شمسـی/ 1969 تا 1971 م. اسـت. 

از جملـه اقداماتـی زمـان اسـتانداری معتمـدی در کرمـان، می تـوان بـه 
تصویـب احـداث خیابان گنجعلی خان )شـهید تجلی(، احداث خانه شـهر، 
زدن کلنـگ احـداث سـاختمان مرکز تربیت معلم )خواجه نصیـر( واقع در 
خیابـان سـرباز نیـز )1349ش(، تأسـیس مدرسـه عالی مدیریـت، احداث 

بلـوار )جمهـوری اسـالمی( و از هـم مهم تر
تشـویق و ترغیـب مهنـدس افضلی پـور )بنیان گـذار دانشـگاه کرمـان( در 

انتخـاب شـهر کرمـان برای سـاخت دانشـگاه نـام برد. 
)8(ـ  منظـور محمـد ایران پـور اسـت. »وی فارغ التحصیـل رشـته حقـوق 

قضایي از دانشـگاه تهران و رئیس کمیته پیکار با بیسـوادي اسـتان کرمان، 
از  1348/4/1 تـا 1349/11/7 شـهردار کرمـان بـود. از مهم تریـن اقدامات 
وی می توان به: تغییرات در سیسـتم شـهرداری به منظور  کسـب حداکثر 
درآمـد بـا حداقـل نیـرو، خودیـاري اهالي براي آسـفالت کوچههـا، احداث 
بلـوار جمهوري اسـالمي، از میدان آزادي تا فـرودگاه کرمان، تهیه مقدمات 
سـاختمان خانه شـهر، تهیه مقدمات احداث خیابان گنجعلیخان و اجراي 
طـرح تعریـض کوچـه شـمالي مدرسـه جیحـون و اتصـال آن بـه خیابان 
ابوحامد، احداث خیابان اسـتقالل )چهارم آبان( و ... اشـاره کرد«. دانشـور، 

محمـد: از قلعه دختر تـا دقیانـوس، ص 149 تا 153.
)9(ـ  خیابان امام خمینی فعلی.

)10(ـ  روزنامه فاتح، سال بیستم، شماره 1056.
)11(ـ  »مهنـدس سـیاوش کارگر رئیس اداره ریشـهکني ماالریاي کرمان 

بود، که از اواسـط بهمنماه سـال 1349 تا پانزدهم اسـفند سـال 1352ش. 
شـهردار کرمـان بـود. وي، طِي حدود سـه سـال شـهرداري خـود اقدامات 
عمرانـي و اصالحـي چشـمگیري را در شـهر کرمـان صـورت داد. وی در 
برخـورد بـا کارکنـان شـهرداري گر چه ظاهري تند داشـت ولـي در باطن 
خیلـي رئـوف و مهربـان بـود و بـه وضـع معیشـتي کارکنـان شـهرداري، 
رسـیدگي میکـرد، به ویـژه کارکنان صدیـق و وظیفهشـناس. از مهم ترین 
اقدامـات وی می تـوان بـه: احـداث خیابانهـاي چمـران )شـمالـ  جنوبي( 
حـد فاصـل تقاطع ابوحامد و تقاطع شـریعتي، امتداد خیابان 17 شـهریور 
)شـاهزاده محمـد(، امتداد خیابان شـهید رجایـي به طرف شـمال، امتداد 
خیابـان فردوسـي بـه طرف جنـوب، و... اشـاره نمود«. دانشـور، محمـد: از 

قلعـه دختر تا دقیانـوس، ص 153 تـا 155.
)12(ـ  روزنامه فاتح، سال بیست و دوم، شماره 1207. 
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فرزند خود را قوی
و مستقل بار بیاورید

کـودک بـودن گاهـی اوقـات بسـیار ناامیـد کننده 
مـی شـود، به همیـن دلیـل در اینجا از نحـوه تقویت 
ایـم. کـودکان و  نفـس صحبـت کـرده  بـه  اعتمـاد 
بچـه هـای پیـش دبسـتانی مـی بیندنـد کـه خواهر 
و برادرهـای بزرگتـر و والدیـن آنهـا هـر کاری را بـه 
راحتـی انجـام مـی دهنـد و این شـاید آنهـا را ناامید 
کنـد. بـا در نظـر گرفتـن ایـن مطلـب کـه اعتمـاد 
بـه نفـس از توانایـی و مهـارت در چیـزی مـی آیـد، 
چنـد راه بـرای قویتـر کـردن فرزندانتـان معرفی می 
کنیـم کـه از طریـق آنها مـی توانیـد حـس ناامیدی 
و ناراحتـی کـودک از ناتوانـی در انجـام بعضـی کارها 

را از بیـن ببریـد.
بگذارید خودش کارهایش را انجام دهد

گاهـی پـدر و مـادر برایشـان راحـت نیسـت کـه 
دخالـت نکننـد و هنگامی که کودک در تالش اسـت 
کاری انجـام دهـد زود به کمک او می شـتابند. گاهی 
از اینکـه فرزندتـان در انجـام کاری وقـت زیادی تلف 
مـی کنـد و نمـی تواند فـورا آن را انجام دهد خسـته 
مـی شـوید. ولـی باید اجـازه دهیـد او ایـن تجربه ها 
را پشـت سـر بگـذارد و بـا کمک کردن بـه او در واقع 
بـه نفـع او کاری نکـرده ایـد. بایـد بگذارید او شـانس 
را  کارهـا  ایـن  هایـی در خصـوص  یادگیـری درس 
داشـته باشـد و بـه او فرصت بدهید تـا ببیند خودش 
چـه کار مـی توانـد بکند. این بـه او قـدرت می دهد.

بگذارید تقال کند
پـدر و مادرهـا دوسـت دارنـد موفقیت فرزندانشـان 
را ببیننـد و اغلـب برایشـان سـخت اسـت کـه ببینند 
کـودک در حـال تقـال اسـت ولی بایـد در مقابـل این 
وسوسـه مقاومت کنید و به او کمـک نکنید و بگذارید 
تالشـش را بکنـد. بـه او فرصـت بدهید تا با مشـکالت 
روبـرو شـود و آنهـا را خـودش حـل و فصـل کنـد. به 
ایـن فکـر کنیـد کـه وقتی کـودک به تـالش و چالش 
بـا مشـکالت ادامه می دهـد درس مهمی مـی گیرد و 
یـاد می گیـرد که نباید تسـلیم شـود و بایـد ناامیدی 

و ناراحتـی را تحمـل کنـد تـا به هدفش برسـد. 
از او کمک بخواهید

بـرای بچـه هـای 2 تـا 4 سـال هیـچ چیـز ماننـد 
کمـک خواسـتن از آنهـا، حـس خوبـی بـه آنهـا نمی 
دهـد. بـه او بگوییـد: »میـای بـه مامان کمـک کنی؟ 
مـن نمـی تونم ایـن کارو انجام بـدم.« بـه او کاری را 
بسـپارید کـه واقعـاً بتواند انجـام دهد. مثـاًل بگذارید 

دسـتمال سـفره هـا را روی میـز بچیند.
برایش نقش بازی کنید

مثـال تظاهـر کنیـد کـه در کاری مهـارت نداریـد 
و نمـی توانیـد آن را انجـام دهیـد و از او بخواهیـد 
کـه بـه شـما کمـک کنـد. مثـاًل اگر پـازل بـازی می 
کنیـد. بـه او بگوئیـد کـه نمـی دانیـد قطعـات پـازل 
بایـد کجـا قـرار گیرند و بگذاریـد کـه او مداخله کند 
و بـه بزرگسـالی کـه ظاهـراً پـازل بلـد نیسـت کمک 
کنـد. ایـن بـه او کمـک مـی کنـد کـه بفهمـد مـی 
توانـد کارهایـی را انجـام دهد کـه بزرگترهـا از انجام 

آن عاجزنـد.

حتمـا دربـاره خـواص گوناگـون سـیب تا به 
حـال بارهـا و بارها شـنیده اید. اینکـه این میوه 
یکـی از سـالمت تریـن خوراکـی هاسـت و بـا 
مـواد مغـذی کـه دارد مـی توانـد نقش بسـیار 
مهمـی در سـالمت ایفـا کنـد. یکـی از مزیـت 
های سـیب این اسـت کـه تقریبا در تمـام دنیا 
وجـود دارد امـا بد نیسـت با عملکـرد این میوه 
در بـدن کـودکان آشـنا شـوید و بدانیـد کـه 
چطـور بـا خـوردن یک سـیب، کوچولوی شـما 

مـی توانـد سـالم و سـالمت بـازی کند.
کاهنده سرفه

سـیب درجـه تـب را پایین مـی آورد و برای 
بهبود گلو درد و سـینه درد بسـیار موثر اسـت. 
نـوزادان و بچـه هـای کوچولـو شـاید بـه دلیل 
سـرفه شـب هـا نتواننـد خـواب راحتی داشـته 
باشـند. سـیب شـیرین مـی تواند میزان سـرفه 
ایـن بچـه هـا را کـم کند. ضمـن آنکـه می می 
توانـد دوره سـرماخوردگی را نیز کوتـاه تر کند 

و در درمـان آن مفید اسـت. 

بهبود دل درد
سـیب مـی تـوان بیمـاری هـای گوارشـی را 
کنتـرل کنـد. پلـی فنـول موجـود در سـیب بـا 
ایجاد الیه محافظ روی آسـتر شـکمی از ناراحتی 
سـیب،  کنـد.  مـی  جلوگیـری  گوارشـی  هـای 
تقویـت کننـده کبـد و معده و اشـتهاآور اسـت و 
بـرای درمان بی اشـتهایی کـودکان مفید اسـت. 

تنظیم کننده قندخون 
تنظیـم سـطح قنـد خـون کـودکان بخـش 
مهمی از سـالمت کلی آنها را شـامل می شـود 
کـه بـه طـور مسـتقیم بـا مـواد غذایـی تامیـن 
می شـود. قنـد خون پاییـن منجر به خسـتگی 
و خـواب آلودگـی کـودک شـده در حالـی کـه 
قنـد خـون باال موجـب افزایش میزان انسـولین 
می شـود سـیب شـاخص قند خون حـدود 38 
دارد کـه نسـبتا کـم اسـت. مصـرف غذاهایی با 
شـاخص قنـد خـون پاییـن ماننـد سـیب مـی 
توانـد باعـث جلوگیـری از بـاال و پاییـن شـدن 

سـطح قنـد خـون می شـود.
کمک به آسم 

هایـی  بچـه  داده  نشـان  اخیـر  تحقیقـات 
کـه مبتـال بـه آسـم هسـتند و هـر روز صبـح 
آب سـیب مـی خورنـد، نسـبت بـه کسـانی که 
ماهـی یـک بار سـیب می خورند، سـینه شـان 
کمتـر خـس خـس مـی کنـد. بچـه هایـی که 
مـادران شـان هنـگام بـارداری سـیب مصـرف 
مـی کردند، نسـبت بـه مادرانی که اصال سـیب 

نمـی خوردنـد، کمتـر دچـار آسـم شـده اند.
 تقویت سیستم ایمنی 

نـام  بـه  اکسـیدانی  آنتـی  قرمـز  سـیب 
نشـان  تـازه  تحقیقـات  کـه  دارد  کورئکتیـن 
مـی دهـد، همیـن آنتـی اکسـیدان مـی توانـد 

کنـد. تقویـت  را  کـودک  ایمنـی  سیسـتم 
خمیردندان طبیعی 

هنـگام  سـیب،  در  موجـود  اسـیدهای 
جویـدن، باکتـری های دهـان را از بیـن برده و 
دنـدان هـا و لثـه ها را تمیـز می کنـد. جویدن 

سـیب نـه تنهـا جریـان خـون را در لثـه هـا 
تسـهیل مـی کنـد بلکـه فیبـر موجـود در آن 
ماننـد خمیردنـدان عمـل کـرده و مـی توانـد 
دنـدان هـا و لثه هـا را تمیـز کند. مـواد مغذی 
موجـود در سـیب باعـث تقویت سـاختار دندان 

هـا مـی شـود. مینـای دنـدان را محکـم تر می 
کنـد و از جـرم گرفتـن دنـدان هـا پیشـگیری 
مـی کنـد. ضمـن آنکـه اسـیدهای موجـود در 
سـیب، اثرضدالتهـاب و باکتـری کش بـر دندان 

هـا و لثـه دارند.

به کودکتان هر روز یک سیب بدهید!
خبر

دردشناسي منطقه ای شکم
 به کوشش عظیه بهره بر

هـر زمـان کـه دچـار دل درد مـی  شـویم اول از همـه 
بـه فکـر سـوء هاضمه، نفخ، یبوسـت یا مسـمومیت غذایي 
مي افتیـم! غافـل از اینکـه درد در هـر منطقـه از شـکم 
مي توانـد علـل و راه هـاي درمانـي بسـیار متفاوتي داشـته 
باشـد. از یـک نفـخ یا کرامپ سـاده گرفته تا سـنگ کلیه، 
پانکراتیـت، عفونت هـاي مثانـه، آپاندیسـیت، بیماري هاي 
کیسـه صفـرا، مشـکالت کبـدي و حتـي سـکته قلبـي 
در  را  خفیفـي  یـا  شـدید  دردهـاي  مي تواننـد  همگـي 
بخش هـاي مختلـف شـکم ایجاد کننـد. اگرچـه اغلب دل 
دردهـا بـی خطـر هسـتند و طـي چندین سـاعت خود به 
خـود رفـع مي شـود اما بعضـي مداومـت پیدا کـرده و اگر 
بـه طـور اورژانسـي مـورد درمـان قـرار نگیرنـد، جان تـان 
را بـه خطـر مـي اندازنـد. حـال اگـر مي خواهیـد بـا انواع 
دردهـاي پرخطـر و کـم خطـر در هفـت ناحیـه از شـکم 

آشـنا شـوید بـا مـا همراه باشـید.
ناحیه 1: باالي ناف زیر دنده ها 

گاهـي اوقـات سـکته هاي قلبـي بـا درد در ایـن ناحیه 
خـود را نشـان مي دهنـد؛ بـه خصـوص اگر سـن فـرد باال 
باشـد و عالئـم دیگـر سـکته مثـل تعریـق سـرد، تهـوع و 
اسـتفراغ نیـز وجود داشـته باشـند. این درد معمـوال با راه 
رفتـن تشـدید مـي شـود و بـا اسـتراحت و مصـرف قرص 
زیـر زبانـي بهبـود نمـی  یابـد. البتـه سـکته قلبـي فقـط 
باعـث انتشـار درد بـه ایـن ناحیـه مـي شـود. بـه عبارتي 
لمـس همـان نقطـه از شـکم موجـب درد نخواهـد شـد. 
درسـت مثـل دردي کـه براثـر سـکته بـه دسـت چـپ 
انتشـار پیـدا مي کند.  از لحـاظ آناتومیک نیز شـایع ترین 
علـت درد در ایـن ناحیـه، زخم هـاي معـده و اثنـي عشـر 
هسـتند. حـال ممکـن اسـت زخـم سـاده باشـد و فقـط 
احسـاس سـوزش ایجاد کنـد یا دچار عارضه شـده باشـد 
و دیـواره مخـاط را سـوراخ کرده باشـد کـه در این صورت 
درد مـداوم خواهـد بـود. دردهـاي ناشـي از زخـم معـده 
معمـوال بـا ناشـتا مانـدن یـا مصـرف شـربت آلومینیوم ام 
جـي کاهـش پیدا مـی  کننـد. دردهاي ناشـي از زخم هاي 
سـاده اثني عشـر نیـز معمـوال با غـذا خـوردن و همچنین 
مصـرف آلومینیـوم  ام جـي اس یـا قـرص معـده فروکش 
ناحیـه  ایـن  از دیگـر علـل شـایع درد در  مـي کننـد.  
پانکراتیـت  جملـه  از  پانکـراس  اختـالالت  بـه  مي تـوان 
)التهـاب لوزالمعـده( اشـاره کـرد. ایـن درد معمـوال بـه 
پشـت انتشـار دارد، بـا خـم شـدن رو بـه جلـو کمتـر مي 
شـود، با دراز کشـیدن به پشـت افزایش مي یابد و مداوم 
و شـدید اسـت. سـنگ ها، التهاب هـا و عفونت هاي کیسـه 
صفـرا، بیماري هـاي کبـد و هپاتیت هاي ویروسـي نیز مي 
تواننـد در ایـن ناحیه درد ایجاد کننـد. درد هپاتیت مبهم 
اسـت و معمـوال بـا عالئمي چـون زردي، تهوع، اسـتفراغ، 
کاهـش رنـگ مدفـوع، افزایـش رنـگ ادرار، بي اشـتهایي 
و عالئـم شـبیه بـه سـرماخوردگي و آنفلوآنـزا، دردهـاي 

عضالنـي پراکنـده و دردهـاي مفصلـي همراه اسـت. 
ناحیه 2: باال راست 

علـت درد در ایـن منطقه تقریبا مشـابه با ناحیه وسـط 

و بـاالي شـکم اسـت. البتـه خیلي بـه نـدرت بیماري هاي 
نیمـه تحتانـي ریـه راسـت هم مـي تواننـد در ایـن ناحیه 
درد ایجـاد کنـد. عـالوه بـر ایـن، سـنگ ها و بیماري هاي 
کیسـه صفـرا و مشـکالت کبـدي همگـي از عوامـل درد 
در ایـن ناحیـه بـه شـمار مي آینـد. دردهاي کیسـه صفرا 
ممکـن اسـت بـه شـانه راسـت هـم انتشـار پیـدا کنند و 
برعکـس دردهـاي پانکـراس بـا دراز کشـیدن بهتـر مـي 
شـوند و بـا خـم شـدن افزایـش مـي یابنـد. کسـاني کـه 
مشـکل صفـراوي دارنـد اغلـب به دنبـال مصـرف غذاهاي 
پرچرب دردشـان تشـدید مي شـود. در نتیجه بهتر اسـت 
از مصـرف غذاهـاي خیلـي چـرب مثـل آبگوشـت یـا کله 

پاچـه خـودداري کنند. 
ناحیه 3: باال چپ

درد در ایـن ناحیـه خیلـي شـایع نیسـت. با ایـن حال 
از آنجاکـه معـده در ایـن منطقـه قـرار دارد، بیماري هـاي 
مربـوط بـه آن از جملـه زخم هـا مـي تواننـد باعـث درد 
در سـمت چـپ و بـاالي شـکم شـوند. طحال نیـز در این 
منطقـه قـرار دارد بنابرایـن اگـر بـزرگ شـود یـا در آن 
آمبولـي ایجاد شـود باعـث بروز درد خواهد شـد. درگیري 
قسـمت هاي تحتانـي ریـه چـپ هـم مي تواننـد در ایـن 

ناحیـه درد ایجـاد کنند. 
ناحیه 4: پایین راست 

آپاندیسـیت  ناحیـه  ایـن  در  درد  علـت  تریـن  شـایع 
اسـت امـا بایـد توجه داشـته باشـید کـه درد آپاندیس در 
24 سـاعت اول معمـوال دور نـاف اسـت و بعـد بـه سـمت 
راسـت و پاییـن شـکم منتقـل مي شـود. در صـورت بـروز 
چنیـن دردي بایـد در اسـرع وقـت بـه اورژانـس مراجعـه 
کنیـد. در ایـن ناحیـه همچنین قسـمتي از روده بزرگ به 
نـام سـکوم قـرار دارد بنابرایـن هر نوع اختـالل در آن مي 

توانـد باعـث درد در ایـن منطقه شـود. 
ناحیه 5: پایین چپ 

بیمـاري  از  ناشـي  توانـد  مـي  ناحیـه  ایـن  در  درد 
دیورتیکولیـت )بیـرون زدگـي مخـاط جـدار روده بزرگ( 
باشـد کـه بـر اثـر یبوسـت یـا بیمـاري هـاي زمینـه اي 
ایجـاد مـي شـود. ایـن وضعیـت درمان پذیر اسـت اما اگر 
درمـان نشـود ممکـن اسـت عـود کنـد. از عالئـم آن هـم 
مـي تـوان بـه درد شـکم همـراه بـا دل  پیچه، تـب، تهوع 
و حساسـیت بـه لمـس در ناحیـه بیـرون زدگـي مخـاط 
روده اشـاره کـرد. درمان آن در موارد خفیـف، تغییر رژیم 
غذایـي و اسـتفاده از مـواد ملین اسـت. در موارد شـدیدتر 

هـم ممکن اسـت نیاز بـه اسـتراحت، دارو و جراحي وجود 
داشـته باشـد. پاییـن چپ و راسـت مشـترک

باعـث  تواننـد  مـي  کلیـه  سـنگ هاي  و  اختـالالت 
دردهـاي کولیکـي در ایـن دو منطقـه شـوند؛ دردي کـه 
در ابتدا تشـدید شـونده اسـت و پس از رسـیدن به نقطه 
اوج، ناگهـان قطـع مي شـود. ایـن درد معمـوال به کشـاله 
ران یـا حتـي بیضه هـا هـم انتشـار پیـدا می  کنـد. در این 
صـورت فـرد باید مایعـات فـراوان و مسـکن هاي خوراکي 
مصـرف کنـد. اما گاهي اوقات درد آنقدر شـدید اسـت که 
مجبـور مـي شـویم از مسـکن هاي وریدي اسـتفاده کنیم. 
همچنیـن ایـن افـراد باید فعالیـت فیزیکي زیادي داشـته 
باشـند و ورزش هـاي پرشـي انجـام دهند تا سـنگ شـان 
دفـع شـود. در خانم هـا نیز بیماري هاي دسـتگاه تناسـلي 
و التهـاب لوله هـاي رحـم و تخمدان هـاي دو طـرف مـي 
تواننـد عامـل درد در ناحیـه چـپ و راسـت پاییـن شـکم 
بیضه هـا  پاتولوژیـک  دردهـاي  هـم  آقایـان  در  باشـند. 
مي تواننـد بـه ایـن دو ناحیـه از شـکم انتشـار پیـدا کنند. 
حتـي فتق هـاي ناحیـه کشـاله ران هـم باعث انتشـار درد 

بـه ایـن نواحي مي شـوند. 
ناحیه 6: دور ناف

درد در ایـن ناحیـه مـي تواند به دلیل مسـمومیت هاي 
غذایـي و التهاب هاي ویروسـي یـا باکتریایـي روده باریک 
ایجـاد شـود. البتـه ایـن التهاب هـا ممکـن اسـت در تمام 
نواحـي شـکم هـم درد ایجـاد کننـد. دردهـاي ناشـي از 
التهاب هـاي ویروسـي معمـوال مبهـم هسـتند. کـم و زیاد 
مـي شـوند و بـا تهوع، اسـتفراغ و اسـهال همراه هسـتند. 
در صورتـي کـه اسـهال خونـي و همـراه بـا تـب باشـد و 
بعـد از 48 سـاعت رو بـه بهبـود نـرود فـرد بایـد حتمـا 
بسـتري شـود؛ بـه خصـوص اگر بـاالي 50 سـال داشـته 
باشـد. دیگـر بیماري هـاي التهابـي روده مثـل کـرون نیز 
مـي تواننـد باعـث دردهـاي مزمـن دور ناف شـوند.  البته 
در بیمـاري کـرون درد در سـمت چـپ و پایین شـکم نیز 
ایجاد مي شـود. از دیگر علل شـایع دردهاي شـکمي  دور 
نـاف و منتشـر در کل شـکم مـي تـوان بـه سـندرم روده 
تحریـک پذیـر یـا IBS اشـاره کـرد. ایـن اختالل بیشـتر 
بـر اثـر اسـترس هاي روحـي و روانـي بـه وجـود مـي آید 
و تشـخیص آن در آخریـن مرحلـه پـس از رد سـایر علـل 

شـکم درد، مطرح میشـود. 
ناحیه 7: پایین ناف 

مثانـه،  التهـاب  ناحیـه  ایـن  در  درد  شـایع  علـت 
عفونـت سیسـتم ادراري و التهـاب دسـتگاه تناسـلي در 
خانم هاسـت. تخمـک گـذاري در روز چهاردهـم سـیکل 
ماهانـه نیـز مي توانـد باعث درد زیـر ناف شـود. در همین 
ناحیـه یـک تـا دو روز قبـل از قاعدگـي هم ممکن اسـت 
درد ایجـاد شـود که با عالئـم دیگري چون بـي حوصلگي 
 PMS و درد سـینه همـراه اسـت. به مجموعه ایـن عالئم
یـا سـندرم قبل از قاعدگي گفته مي شـود و بـراي درمان 
آن معمـوال از مسـکن هایی مثل مفنامیک اسـید اسـتفاده 

مي شـود.

چگونه یک 
رژیم غذایي سالم 
داشته باشیم؟

رژیـم علمـي و درسـت قادر 
بـه کاهـش وزن نیـم  کیلـو در 
هفتـه مي باشـد کـه معـادل 2 
در  تنهـا  اسـت،  مـاه  در  کیلـو 
افـرادي که چاقي شـدید دارند، 

کاهـش وزن تـا 4 کیلـو در مـاه مجاز مي باشـد، لذا کاهش وزن شـدید نظیر 
6-7 کیلـو در هفتـه تنهـا در نتیجـه از دسـت دادن آب بـدن بـوده و کامـاٌل 
گذراسـت و نتایـج نامطلوبـي بـر سـالمتي ایجاد خواهـد نمود. رنامـه غذایي 
روزانـه کـه تامین کننـده مـواد مغـذي مـورد نیـاز بـراي بـدن باشـد رژیـم 
غذایـي نامیـده مي شـود که در صـورت رعایت تنـوع و تعادل در ایـن برنامه 
غذایـي و عـدم مصـرف مـواد مضر و تهدید کننده سـالمتي نظیـر چربي هاي 
اشـباع و روغن هـاي هیدروژنـه و دریافـت انرژي به میزان مورد نیاز سـالمت 
افـراد را نیـز ارتقـا خواهـد بخشـید، الزم به ذکـر اسـت کـه دریافـت میوه و 
سـبزیجات و آب کافـي نیـز بخشـي از رژیـم غذایـي سـالم مي باشـد. گاهي 
نیـز دیـده مي شـود کـه فـرد یـک روز از روزهـاي هفتـه را رژیـم نمي گیرد 
و بـه خـود اسـتراحت مي دهـد، امـا مصـرف بي رویه غـذا در یـک روز هفته 

مي توانـد تمـام تـالش 6 روز قبـل را از بیـن ببـرد.

سردردها را جدي 
بگیرید

آنوریسـم مغزي نوعـي بیرون 
در  حبـاب  به صـورت  زدگـي 
جـدار شـریان هاي مغـزي اسـت 
کـه در حقیقـت ناشـي از ضعـف 
در جـداره آنهاسـت و بـه تدریـج 
و بـه علـت بـاال بـودن فشـار در 
داخـل عـروق ایجـاد مي شـود. از 

آنجـا کـه جـداره ایـن مناطـق ضعیف تر از جـداره طبیعي شـریان ها مي شـود، 
ممکن اسـت پاره شـده و سـبب خونریزي مغزي شـود. خونریزي داخل مغزي 
مي توانـد در فضـاي »سـاب آراکنوئیـد« اتفاق افتـد و این خون، همـراه با مایع 
مغـزي نخاعـي بوده یا در داخل خود نسـج مغز ایجاد مي شـود، سـردرد بسـیار 
شـدید و ناگهانـي، عالمـت ایـن بیمـاري اسـت. ایـن سـردرد، به طـور معمول 
بـدون سـابقه قبلـي اسـت و در بیمارانـي کـه از قبـل سـردردهاي معمولـي 
داشـته اند، ایـن سـردرد بسـیار شـدیدتر و متفاوت اسـت. عالئم دیگر سـردرد 
شـامل تغییر سـطح هوشـیاري و حتي کما، اختالالت حرکتي در دسـت و پا، 
اسـتفراغ و تشـنج می باشـد. نخسـتین اقدام تشـخیصي انجام سـي تي اسکن 
مغـزي اسـت و در مـوارد مشـکوک، بررسـي مایع مغـزي نخاعي، نیاز اسـت و 
اگـر پزشـک بـه ضایعه عروق مغزي شـک کنـد، اقدامات بعدي مانند سـي تي 

اسـکن و آنژیوگرافـي ضروري اسـت.

نوشیدن مخلوط 
آب لیموترش و 
آب گرم عامل 
پوسیدگي دندان ها

هشـدار  دندانپزشـکان   
آب  چکانـدن  کـه  مي دهنـد 
موجـب  گـرم  آب  در  لیموتـرش 
اسـیدي شـدن زیاد این نوشـیدني 

مي شـود و بـه مینـاي دندان آسـیب مي زند. بـه گزارش پایـگاه اینترنتي سـاینس، 
درحالـي کـه چکانـدن آب لیموترش در آب گرم، نوشـیدني دوسـت داشـتني براي 
آغـاز یـک روز بـه شـمار مـي رود امـا اکنـون دندانپزشـکان هشـدار مي دهنـد کـه 
ایـن نوشـیدني بـه دندان هـا آسـیب مي زنـد. ایـن در حالـي اسـت کـه طرفـداران 
ایـن نوشـیدني مي گوینـد، چکان لیموتـرش در آب گـرم موجب بیدار کـردن کبد 
مي شـود تـا سـموم را از بـدن خـارج کنـد، دسـتگاه هاضمـه را تحریـک مي کنـد، 
بـه کاهـش وزن کمـک مي کنـد و موجـب آرام کـردن معـده ناراحـت مي شـود. 
امـا دندانپزشـکان هشـدار مي دهنـد کـه اسـیدیته این نوشـیدني مي توانـد موجب 
فرسـایش مینـاي دنـدان شـود و باعـث لکـه شـدن و تغییر رنـگ دندان مي شـود. 
پروفسـور دامیـن والمسـلي مشـاور علمـي انجمن دندانپزشـکي انگلیـس مي گوید: 
شـماري از مطالعـات نشـان مي دهنـد کـه هر چـه میزان اسـیدیته یک نوشـیدني 
بیشـتر باشـد میزان فرسـایش دندان ها بیشـتر مي شـود. وي هشـدار داد، آب لیمو 
تـرش بـه ویـژه مخـرب اسـت مخصوصـا زمانـي که بـا آب گـرم مخلوط مي شـود.  

کاهش ابتال به 
سرطان با مصرف 
آسپرین

پژوهش هـاي جدیـد محققان 
نشـان مي دهـد که مصـرف دوز 
معمولي آسـپرین خطـر طوالني 
را  سـرطان  بـه  ابتـال  مـدت 
سـابقه  داراي  چـاق  افـراد  در 

خانوادگـي ابتـال بـه ایـن نـوع بیمـاري، کاهـش مي دهـد. پژوهشـگران در 
مطالعـات جدیـد خـود دریافتند که چاقي، خطـر ابتال به سـرطان روده را در 
افـراد مبتال به »سـندروم لینـچ« به میـزان دو برابر افزایش مي دهد. سـندرم 
لینـچ یـک اختـالل ژنتیکـي بوده که بـر ژن هاي مسـئول تشـخیص و ترمیم 
آسـیب DNA اثـر مي گـذارد و از والدیـن بـه فرزنـدان منتقل مي شـود و در 
حـدود نیمـي از ایـن بیماران مبتال به سـرطان، بـه ویژه سـرطان هاي روده و 
رحـم مي شـوند. محققـان با یک دوره بررسـي و پژوهش 10 دسـاله دریافتند 
کـه ایـن احتمـال خطر مي تواند بـا مصرف منظـم یک دوز معمولي آسـپرین 
کاهـش پیـدا کـرده یـا از بیـن بـرود. پروفسـور »جـان بـرن«، اسـتاد ژنتیک 
بالینـي از دانشـگاه نیوکاسـل انگلسـتان، در رابطـه بـا اثر آسـپرین بر کاهش 
خطـر ابتـال بـه سـرطان مي گوید: نتایـج ایـن تحقیقات بـراي افـراد مبتال به 
سـندرم لینـچ بسـیار مهـم بـوده امـا بـراي سـایر افراد نیز سـودمند اسـت. 

سالمت سالمتسالمت سالمت
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کار آفرین اعجوبه
 علیجان غضنفری

اواسـط اردیبهشـت سـال 55، خورشـید بهـاری 
گرمـای کـم جانـی بـر دامنـه هـای کوهسـتانی 
ایـن  در  بهـار  ریخـت.  مـی  زار  اللـه  روسـتای 
روسـتای تـازه آغـاز شـده و قلـه رفیع کـوه الله 
زار هنـوز دسـتار سـفید خـود را از سـرباز نکرده 
بـود و نسـیم خنکـی کـه از فـراز سـر ایـن قلـه 
بـرف گرفتـه به سـمت دره ها سـرازیر می شـد، 
هنـوز هم می توانسـت سـاکنین روسـتا را زودتر 
از دیگـر جاهـا بـه خانه هـا براند، در واقع شـروع 
فصـل بهـار در الله زار دیرتـر از جاهای دیگر بود 
سـاعت حـدود 11 صبـح، بـود، مرد ریـز نقش - 
حـدودا 50 سـاله - با موها جـو گندمی به همراه 
همسـرش قـدم زنـان از یکـی دره های اللـه زار 
- موسـوم بـه دهنـه رابری - به سـمت باالی دره 
پیـش مـی رفتنـد، این جـا و آن جا بنفشـه های 
بهـاری از درون خـاک هـای آماس کـرده و بارور 
شـده سـر بـرآورده و رنگ های چشـم نـوازی را 
بـر دامنـه کوه ریختـه بودند، در میـان آب مالیم 
و زاللـی کـه حاصـل آب شـدن تدریجـی بـرف 
هـای قلـه بود از وسـط دره سـرازیر شـده و پونه 
هـا ی کوتاه و نورسـته ا زدرون آب سـر بر آورده 

و محیـط اطـراف را پـر از عطـر پونـه مـی کرد 
مـرد رو بـه همسـرش گفـت : خانـم، آیـا متوجه 
شـده ای کـه در ایـن جـا گل هـا و گیاهـان و 
حتـی علوفـه ها و بوتـه ها، عطر و بوی بیشـتری 

از دیگـر جاهـا دارند ؟ 
-: آره، مـن هـم متوجـه ایـن نکتـه شـده ام - 
یادت هسـت پارسـال اون خانمه یه دسـته نعناع 
تـازه بهمون داد ؟ مـن اونارو بردم کرمـان، اتفاقا 
مقـداری نعنـاع تـازه هـم تـو خونـه بـود، ولـی 
عطـرش از نعنـاع های اللـه زار خیلـی کمتر بود 

کـه مایـه تعجـب من شـد !
-: اگـه ما امسـال موفق بشـیم، زمیـن هامون رو 
از دسـت مسـتاجرینی که پس از 50 سـال بردن 
و خـوردن محصـوالت آن، زورشـون میـاد آن ها 
را پـس بـدن بگیریم،همیـن االن راهی را کشـف 
کـردم کـه مـی شـود عطـر و بـوی کوهسـتان را 
از دل همیـن زمیـن هایـی کـه ظاهـرا لـم یزرع 
ایـن  و  کشـیده  بیـرون  افتـاده،  حاصـل  بـی  و 
روسـتای دور افتـاده را تبدیل بـه قطب اقتصادی 

کرد. منطقـه 
زن پرسید :- چی در سر داری ؟! 

-: سـر فرصـت بهـت مـی گـم.- بعد شـروع کرد 
شـعری از سـیاوش کسـرایی را زیـر لـب زمزمـه 

کردن
 گفتـه بـودم زندگی زیباسـت گفتـه و ناگفته ای 

بـس نکتـه ها کین جاسـت.
آ سمان باز 

آفتاب زر
باغ های گل، دشت های بی در و پیکر 

سر برون آوردن گل از درون برف 
تاب نرم رقص ماهی در بلور آب 

خواب گندم زار در چشمه مهتاب 
بوی عطر خاک باران خورده در کهسار 

آمدن، رفتن، دویدن، عشق ورزیدن 
در غم انسان نشستن 

پا به پا ی شادمانی های مرم عشق ورزیدن 
در غم انسان نشستن 

پا به پای شادمانی های مردم پا ی کوبیدن 
آری آری زندگی زیباست 

زندگی آتشگهی دیرنده پا بر جاست 
هرکـران  از  اش  مشـعله  رقـص  گربیفروزیـش، 

پیداسـت 
ورنه خاموش است و خاموشی گناه ماست 

زندگانی شعله می خواهد،
شعله ها را هیمه سوزنده

!ای  جنـگل  انسـان،  ای  تـو  هسـتی  جنگلـی 
! آزاد  روییـده 

سـربلند و سـبز بـاش ای جنـگل انسـان، جنگل 
نسان ا

....و ادامـه دارد واقعـا هـم زندگـی زیباسـت، امـا 
ما باید شـعورش را داشـته باشـیم کـه زیبایی ها 
را از دل ایـن طبیعـت بکـر بیـرون بکشـیم و در 

اختیارانسـان قـرار دهیم.
ادامه دارد ...

دوومیداني کاري که جا ماند و دوپینگي که مثبت شد؛

بیچاره ابارقی
بیچاره کرمان

 رضا عبادی زاده

خبر

آگهی فقدان
آقـای علـی اکبـر خدا پرسـت فرزند مهدی مالک ششـدانگ پـالک 10 فرعی 
از 3962 بخـش 1 کرمـان کـه سـند مالکیت آن بشـرح ثبت شـماره 34375 
صفحـه 534 دفتـر صادر و تسـلیم گردید و بموجب سـند شـماره 155596-

89/11/20 دفترخانـه 27 کرمـان در نـزد بانـک مسـکن بوثیقـه گذارده شـده اسـت. 
ضمن تسـلیم دو برگ استشـهاد محلی تصدیق امضا شـده مدعی اسـت سند مالکیت 
پـالک مزبـور بعلـت نامعلوم مفقـود و از بین رفته و درخواسـت سـند مالکیت المثنی 
نمـوده لـذا باسـتناد اصـالح تبصـره یک اصالحـی مـاده 120 آئیـن نامه قانـون ثبت 
مراتـب در یـک نوبـت در تاریـخ منـدرج در ذیـل آگهـی مـی شـود تا چنانچه کسـی 
مدعـی انجـام معامله نسـبت به ملـک فوق الذکر با وجود سـند مالکیت نـزد خود می 
باشـد ظرف مدت ده روز پس از انتشـار آگهی به اداره ثبت شهرسـتان کرمان مراجعه 
و اعتـراض خـود را ضمـن ارائـه اصـل سـند مالکیـت یـا سـند معامله تسـلیم نمایند 
واال پـس از مـدت مذکـور نسـبت به صدور سـند مالکیت المثنـی اقدام خواهد شـد.

تاریخ انتشار: 94/6/7 
کفیل ثبت شهرستان کرمان- امین رضا قوام    م الف 2258 

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 139460319007004388 هیـات اول موضـوع قانـون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی 
مسـتقر در واحـد ثبتـی حوزه ثبت ملک کرمـان تصرفات مالکانـه بالمعارض متقاضی 
آقـای حسـین دریائـی فرزنـد اکبـر بشـماره شناسـنامه 5841 صـادره از گلبـاف در 
ششـدانگ یـک بـاب سـاختمان بـه مسـاحت 281 متـر مربع تحـت پـالک 10960 
فرعـی از 3968 اصلـی مفروز و مجزی شـده از پالک 760 فرعـی از 3968 اصلی واقع 
در بخـش 2 کرمـان به آدرس کرمان سراسـیاب فرسـنگی کوچه 10 شـهید مغفوری 
کوچـه رسـالت سـمت راسـت درب دوم خریـداری از محـل مالکیت آقای سـید علی 
حسـینی فرسـنگی محـرز گردیـده اسـت. لذا بـه منظـور اطالع عمـوم مراتـب در دو 
نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی مـی شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت بـه صدور 
سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین آگهی 
بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید ظرف مدت 
یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض دادخواسـت خود را به مراجـع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض طبـق مقررات 

سـند مالکیـت صادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/5/24     تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/6/7                         

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

آییــن افتتاحیــه نمایشــگاه بومــی ســازی 
ــی  قطعــات و ماشــین آالت شــرکت معدن
و صنعتــی گل گهــر و شــرکت هــای 
وابســته بــا نــام رویــش باورهــا در دل کویر 
ــان  ــوت معاون ــدی و فت ــور ذکااس ــا حض ب
ــت  ــس صنع ــلطان زاده رئی ــتاندار، س اس
و معــدن و تجــارت کرمــان، تقــی زاده 
ــک  ــس بان ــری رئی ــر، امی ــر گل گه مدی
ــادی  ــود آب ــالم محم ــت االس ــپه، حج س
رئیــس اســناد و کتابخانــه ملــی و جمعــی 
ــتان در محــل نمایشــگاه  از مســئوالن اس
ــزار  ــان برگ ــرق در کرم ــوب ش ــای جن ه

شــد.
استان به سمت صنعتی شدن

 پیش می رود
ــا در دل  ــش باوره ــگاه روی ــر نمایش مدی
ــود.  ــن ب ــن آیی ــن ســخنران ای ــر اولی کوی
ــل  ــدود 40 روز قب ــت: از ح ــی گف دعاگوی
برحســب دســتور مدیرعامــل شــرکت 
صنعتــی گل گهــر کار برنامــه ریــزی 
ــزود:  ــد. وی اف ــروع ش ــگاه ش ــن نمایش ای
ــک  ــکاری ی ــاهد هم ــز ش ــل از هرچی قب
تیــم همفکــر و همــراه کــه معتقدنــد 
ــتقالل  ــی و اس ــت خوداتکای ــد در جه بای
ــم.  ــن کار را شــروع کردی ــد ای ــدم بردارن ق
زحمــات زیــادی در طــی ایــن 40 روز 
کشــیده شــد و امــروز حاصــل زحمــت این 
دوســتان را مــی بینیــد. وی بــا اشــاره بــه 
سیاســت هــای اســتاندار کرمــان مبنــی بر 
حرکــت اســتان بــه ســمت صنعتی شــدن 
گفــت: اســتان کرمــان بــه ســمت صنعتــی 
شــدن بیشــتر پیــش رود و امیدواریــم ایــن 
مــوج آغــاز شــود و بــا توجــه بــه تاکیــدات 
جهــت  در  نمایشــگاه  ایــن  اســتاندار، 
سیاســت هــای ایشــان هســت و به ســمت 
صنعتــی شــدن پیــش رویــم. عبــاس 
دعاگویــی اظهــار داشــت: امیدواریــم ایــن 
قضیــه گســترده شــود و همــه مســئوالن 
ــم روزی  ــد. امیدواری ــت کنن ــتان حمای اس
صنعتــی  آالت  ماشــین  تمــام  برســد 
ــه هــای کرمــان در کرمــان تولیــد  کارخان
شــود. مدیــر نمایشــگاه بومــی ســازی 
قطعــات و ماشــین آالت شــرکت معدنــی و 
صنعتــی گل گهــر و شــرکت های وابســته 
در پایــان گفــت: امیــدوارم همــه در جهــت 
هــدف نهایــی ایــن نمایشــگاه که اســتمرار 
بکارگیــری صنعتگــران اســتان اســت 

ــم. ــالش کنی ت
صنایع مس از 20 سال پیش
 بومی سازی  را آغاز کرد

مدیــر مجتمــع مــس منطقــه کرمــان 
ســخنران بعــدی ایــن آییــن بــود. نظــری 
مســئوالن  از  تشــکر  بــا  را  ســخنانش 
ــرد  ــروع ک ــگاه ش ــن نمایش ــزاری ای برگ
ــس  ــکیل م ــه تش ــه ب ــا توج ــت: ب و گف
کرمــان، قطعــا بومــی ســازی شــدت 

بیشــتری خواهــد گرفــت.
پــارت دوم توســعه شــرکت مــس تــا ســال 
ــرد و جهــش مــس  ــد صــورت بگی 98 بای

دو برابــر مــی شــود و در ایــن جهــش 
بایــد صنعتگــران هــم شــرکت کننــد.  وی 
ــری الگــوی توســعه  ــر بکارگی ــا اشــاره ب ب
ــع  ــرکت صنای ــزود: ش ــل اف ــاخت داخ س
ــی  ــش بوم ــال پی ــران از 20 س ــس ای م
ــدود  ــا ح ــرد. م ــاز ک ــما آغ ــازی را رس س
ــم  4 هــزار قطعــه را بومــی ســازی کرذدی
کــه از ایــن تعــداد حــدود 2 هــزار قطعــه 
ــام  ــد و تم ــد ش ــان تولی ــتان کرم در اس
مســتندات بومــی ســازی مــا آمــاده اســت.  
وی ابــراز داشــت: در ســال 93 حــدود 
ــه  ــی ک ــط قطعات ــان فق ــارد توم 18 میلی
ــت  ــده بدس ــاخته ش ــتان س ــل اس از داخ
آمــد. قطعاتــی را کــه ســازندگان ســاختند 
و پرمصــرف هســتند در ایــن نمایشــگاه به 
ــالش  ــش گذاشــته شــده و نتیجــه ت نمای

ــس اســت. شــرکت م
ــا  مدیــر مجتمــع مــس منطقــه کرمــان ب
بیــان اینکــه مــا صنعتگــران یکــی از اضالع 
مثلــث توســعه هســتیم خاطرنشــان کــرد: 
ــان  ــادی را در کرم ــق اقتص ــم رون حاضری
توســعه دهیــم.   نظــری اظهــار داشــت: بــا 
45 ســازنده در کرمــان بنــا بــه قطعاتــی را 
کــه نیــاز داشــتیم طی چندســال گذشــته 
همــکاری کردیم و ســعی داریــم قطعاتی را 
کــه مــی تــوان در کرمــان ســاخت افزایش 

دهیــم.
وی ادامــه داد: فقــط زمــان، کیفیــت و 
ــم  ــران مه ــرای صنعتگ ــه ب ــه ای ک هزین
ــرار  ــازندگان ق ــر س ــد مدنظ ــت و بای اس
گیــرد.  مدیــر مجتمــع مــس منطقــه 
ــم  ــان گفــت: آمادگــی داری ــان در پای کرم

تجربــه 20 ســاله در بومــی ســازی مــان را 
ــم. ــرار دهی ــران ق ــار صنعتگ در اختی

در ادامــه ایــن آییــن کلیپــی از توانمنــدی 
هــای صنعتگــران اســتان کرمــان پخــش 

شــد.
سیرجان به منطقه ویژه فوالد

 تبدیل می شود
مدیرعامــل شــرکت صنعتــی و معدنی گل 
ــود.  ــن ب ــن آیی ــدی ای ــخنران بع ــر س گه
تقــی زاده بــا بیــان اینکــه بدنبــال دســتور 
جنــاب اســتاندار مبنــی بــر بومــی ســازی 
قطعــات از همــکاران خواهــش کردیــم این 
نمایشــگاه را پیگیــری کننــد گفــت: ایــن 
نمایشــگاه بــا هــدف بومــی ســازی قطعات 

برگــزار مــی شــود.
وی افــزود: همانطــور کــه رهبــر معظــم هم 
تاکیــد مــی فرماینــد بــر اقتصــاد مقاومتی، 

ــد  ــاز کردن ــتان آغ ــه دوس ــی ک ــن راه ای
دقیقــا ذیــل اقتصــاد مقاومتــی اســت و مــا 
وظیفــه خــود مــی دانیــم خدمــت گــزار و 

مجــری ایــن سیاســت باشــیم.
ــاره  ــا اش ــر ب ــرکت گل گه ــل ش مدیرعام
بــه اینکــه بدنبــال تولیــد 5 میلیــون تــن 
ــر 2  ــغ ب ــرد: بال ــان ک ــوالد هســتیم اذع ف
هــزار قطعــه در این نمایشــگاه وجــود دارد. 
ــازار  ــم و ب ــادی داری ــای زی ــروژه ه ــا پ م
قطعــه ای کــه توســط گل گهر در 5 ســال 
ــزار  ــدود ه ــود ح ــی ش ــاد م ــده ایج آین
میلیــارد قطعــه خواهــد بــود و نیــاز مــا بــه 
قطعــه هــر ســال افزایــش پیــدا مــی کنــد. 
ایــن شــروع را دوســتان باید جــدی بگیرند 
و کارگاه هــا را بــرای ایــن حرکــت بــزرگ 
ــرد:  ــح ک ــی زاده تصری ــد.  تق ــز کنن تجهی
ــات اســتان و  ــای مقام ــق سیاســت ه طب

خواســته قلبــی مــا، آنچــه را که در اســتان 
ــارج از  ــد در خ ــود را نبای ــی ش ــاخته م س
اســتان ســفارش دهیــم.  وی خاطرنشــان 
کــرد: مــا حاضریــم مــواد اولیــه قطعاتــی را 
کــه در ایــران ســاخته نمــی شــود تامیــن 
کنیــم و ســاخت را ســازندگان انجــام 
دهنــد. اگــر نتیجــه داد قطعــه تولید شــده 
را مــی خریــم و اگــر نتیجــه نــداد بخشــی 

ــان را متقبــل مــی شــویم. از ضــرر و زی
ــه  ــوش ب ــری خ ــه خب ــی زاده در ادام  تق
ــگاه  ــه  نمایش ــن افتتاحی ــران در آیی حاض
بومــی ســازی قطعــات و ماشــین آالت 
شــرکت معدنــی و صنعتــی گل گهــر 
و شــرکت هــای وابســته داد و گفــت: 
بدنبــال پیگیــری هــای اســتاندار محتــرم 
منطقــه ســیرجان در حــال تبدیــل شــدن 
ــژه فــوالد اســت و پــس از  ــه منطقــه وی ب
ــرای  ــه طــور قطــع تیمــی را ب ــا ب ــن م ای
نوعــی مشــارکت بــا قطعــه ســازان مامــور 
مــی کنیــم.  مدیرعامــل شــرکت صنعتــی 
و معدنــی گل گهــر بــا بیــان اینکــه ذیــل 
ــم  ــی کنی ــت م ــی حرک ــاد مقاومت اقتص
ــران  ــه صنعتگ ــار داشــت: دســت هم اظه
را بــرای همــکاری بــا مجموعــه صنعتــی و 

ــاریم. ــی فش ــر م ــی گل گه معدن
وی گفــت: مــا در ســال بــه  200 تــا 
300 میلیــارد تومــان قطعــه نیــاز داریــم. 
ــه اینکــه  ــا اشــاره ب ــان ب ــی زاده در پای تق
قــرار اســت شــرکت حمــل و نقــل ریلــی 
در کرمــان ایجــاد شــود گفــت:  فرهنــگ 
ــاخت  ــا س ــتان  ب ــدن در اس ــی ش صنعت
ــداث  ــود و اح ــی ش ــاد م ــتان  ایج در اس

کارخانــه تنهــا بخشــی از صنعتــی شــدن 
ــت. ــتان اس اس

توسعه شرکت های صنعتی و معدنی 
استان را در راستای توسعه استان 

کرمان می بینیم
معــاون سیاســی اســتاندار کرمــان آخرین 
حمیــد  بــود.  آییــن  ایــن  ســخنران 
ذکااســدی کــه بــه نیابــت از علیرضــا 
ــن  ــان در ای ــتاندار کرم ــینی، اس رزم حس
نمایشــگاه حضــور یافتــه بــود ضمــن 
ــئوالن  ــه مس ــتاندار ب ــالم اس ــاندن س رس
برگــزاری نمایشــگاه گفــت: وقتــی جنــگ 
ــه  ــرفته ک ــزات پیش ــد، تجهی ــروع ش ش
وارد جنــگ شــد، همــه مســئوالن نگــران 
بودنــد کــه قطعــات ایــن هــا را چــه کنیم. 
امــا مثــل همیشــه پیــر جمــاران گفتنــد 
مــا مــی توانیــم و مــا توانســتیم پیچیــده 
بســازیم.  را  نظامــی  قطعــات  تریــن 
مهندســان مــا توانســتند از پــس پیچیــده 
تریــن سیســتم هــا بربیاینــد.  مهندســان 
مــا توانســتند پیچیــده تریــن هواپیمــای 
جاسوســی را بنشــانند. ایــن هــا تجربیــات 
ــای  ــتون ه ــزود: از س ــت. وی اف ــا هس م
ــه  ــی بحــث تکی اساســی اقتصــاد مقاومت
ــه تولیــد داخــل اســت و بومــی ســازی  ب
هــم در همیــن بخــش اســت. رهبــر 
ــی  ــچ طرح ــتند هی ــد داش ــالب تاکی انق
در کشــور پایــه ریــزی نشــود مگــر اینکــه 
ــت  ــی در آن رعای ــاد مقاومت ــول اقتص اص

شــود. 
معــاون سیاســی اســتاندار کرمــان اظهــار 
اســتان  در  محتــرم  اســتاندار  داشــت: 
تاکیدشــان بــر ایــن بــود کــه نمــی شــود 
مــا در ایــن اســتان معــدن داشــته باشــیم، 
ــرای کل  ــی ب ــن معــدن اســتفاده های از ای
کشــور باشــد ولــی مــردم آن منطقــه 
و  باشــند  داشــته  اقتصــادی  مشــکل 
فرزندانشــان مشــکل بیــکاری داشــته 

ــند.  باش
اگــر دود مــس در هوای اســتان می چرخد 
بایــد پولــش هــم در بانــک هــای اســتان 
بچرخــد نــه در دیگر اســتان ها. ذکااســدی 
بــا اشــاره بــه انتقال حســاب هــای گل گهر 
ــه کرمــان گفــت: نمایشــگاه هــم پیــش  ب
درآمــدی اســت بــر اینکــه قطعاتــی را کــه 
مــی تــوان در اســتان ســاخت، به خــارج از 
اســتان ســفارش ندهیــم. وی خاطرنشــان 
کــرد: در ســرمایه گــذاری صنعتگــران باید 
ــته  ــارکت داش ــه مش ــازندگان قطع ــا س ب
باشــند. مــا توســعه شــرکت هــای صنعتی 
ــعه  ــتای توس ــتان را در راس ــی اس و معدن

اســتان کرمــان مــی بینیــم.
معــاون سیاســی اســتان ابــراز داشــت: اگــر 
ــان  ــی در کرم ــرکتی معدن ــد ش ــرار باش ق
باشــد و پولــش در تهــران و دیگــر اســتان 
ــد  ــل باش ــان تعطی ــود هم ــرج ش ــا خ ه
بهتــر اســت. ذکااســدی در پایــان خطــاب 
بــه صنعتگــران گفــت: خواهــش مــی کنم 
شــرکت هــای معدنــی بــا ســازندگان 

آیین افتتاحیه نمایشگاه بومی سازی قطعات و ماشین آالت شرکت معدنی و صنعتی گل گهر و شرکت های وابسته برگزار شد

رویش باورها در دل کویر

1. اوایـل مـرداد بود که نوشـتند ورزش کرمـان به المپیک 
سـالم کـرد. سـالمی پـس از 23 سـال بـا همت قـدم های 
دیـار. محمـد حسـین  ایـن  از  ای  و محکـم دونـده  بلنـد 
ابارقـی، دوومیدانـی کار کرمانـی  در رقابـت هـای کازانـف 
قزاقسـتان کـه حکـم انتخابـی المپیـک را نیـز داشـت، این 
طلسـم را شکسـت و رکـورد 20 ثانیـه و 47 صـدم ثانیـه 
را در مـاده 200متـر بـه ثبـت رسـاند و و عـالوه بـر کسـب 
سـهمیه المپیـک، توانسـت ایـن رکـورد را در کشـور جا به 
جـا کنـد. ایـن رقابـت هـا چهـارم مردادمـاه جـاری برگزار 
شـد و او نخسـتین دونـده تاریخ دو و میدانی ایـران در ماده 
200 متـر اسـت کـه توانسـته سـهمیه ورود بـه المپیـک را 
کسـب کنـد. حضـور پیشـین نماینـده ای از ورزش کرمـان 
در المپیـک، بـه المپیـک 1992 بارسـلون بر می گشـت که 
حسـین اسـالمی در رشـته دوچرخـه سـواری در تیـم ملی 
دوچرخـه سـواری کشـور حضور داشـت و قـرار بـود ابارقی 
دومیـن ورزشـکاری باشـد کـه از دیـار کریمان بـه المپیک 

راه پیـدا کرده اسـت.

2. آخریـن روز مردادمـاه بـود کـه سـخنگوی سـتاد ملـی 
مبـارزه دوپینگ از مثبت شـدن تسـت یـک د و و مید ا نی کار 
ملی پـوش خبـر داد. دکتـر رامیـن طباطبایـی در گفت وگـو 
بـا ایسـنا در  رابطـه بـا مثبـت اعـالم شـدن تسـت یکـی از 
د و و مید ا نـی کاران، اظهـا ر کـرد: قبـل از مسـابقات کازانـف 
قزاقسـتان مـا از 10 د و و مید ا نـی کار تسـت دوپینـگ بـه 
عمـل آوردیـم کـه از بیـن ایـن 10 نفـر یـک نفـر تسـتش 
مثبـت اعالم شـد که ایـن موضـوع را به فدراسـیون جهانی 
د و و مید ا نـی اعـالم کردیـم. ایـن ورزشـکار تا زمان تشـکیل 
شـورای صـدور رای در تعلیق موقت به سـر می بـرد. مهدی 
زمانـی، لیـال رجبـی، احمـد فـرود، النـاز کمپانـی، وحیـد 
صدیـق، کیـوان قنبـرزاده، رضـا قاسـمی، محمـد حسـین 
ابارقـی، حسـن تفتیـان، سـجاد هاشـمی آهنگـری و خلیل 

ناصـری 10 ورزشـکار ایـران در رقابت هـای کازانـف بودنـد 
کـه در نهایـت قاسـمی، ابارقی، رجبـی و تفتیان توانسـتند 

سـهمیه المپیـک کسـب کنند.

3. ایـن صحبـت کافي بود تـا در روزهایي کـه دوومیداني 
کاران ایـران در رقابت هاي جهاني در حـال رقابت با بزرگان 
جهـان هسـتند، ایـن سـؤال بـه وجـود بیایـد کـه آیـا یکي 
از ورزشـکاراني کـه در کازانـف روي سـکو رفـت و سـهمیه 
المپیـک گرفـت، دوپینگـي اسـت؟ آیـا قـرار اسـت یکـي از 
سـهمیه هاي المپیـک ایـران، کـم شـود؟ قـدس آنالیـن در 
ایـن بـاره نوشـت: خبـر مي رسـد کـه ابارقـي، یکـي از سـه 
نماینـده ایـران در دوي سـرعت، از حضـور در رقابت هـاي 
بـاز مانـده اسـت. مسـؤوالن فدراسـیون  قهرمانـي جهـان 
دوومیدانـي مشـکل خـروج از کشـور را دلیل نرفتـن ابارقي 
بـه ایـن سـفر مي داننـد، در حالیکه چنـد روز قبـل و بعد از 
اینکـه ابارقي موفق شـد در جـام کازانف بدرخشـد و نتیجه 
خوبـي بگیـرد، در گفت وگویـي تأکیـد کرد که بـراي رقابت 
بـا بـزرگان دنیـا آماده اسـت و مي رود تـا بهترین رکـورد را 
ثبـت کنـد. ایـن دونده جـوان کرماني، در گفـت و گوهایش 
بـه موضوع مشـکل خروج از کشـور اشـاره نکـرده، در حالي 
اعـالم مي کـرده  کـه اگـر مشـکلي وجـود داشـته، حتمـاً 
اسـت؛ حتـي بعـد از اینکـه خبر غیبتـش در جمـع نفرهای 
اعزامـي اعـالم شـد، ابارقـي اظهار نظـري در ایـن خصوص 
نداشـت، در حالـي کـه اگر فدراسـیون کوتاهي کـرده بود یا 
هـر عاملي باعث حل نشـدن مشـکل خروج از کشـور شـده 
بـود، او کـه یـک فرصت طالیـي را از دسـت داده، بي تردید 
اظهـار نظـر مي کـرد و مقصـران را بـه بـاد انتقـاد مي گرفت 
نـه اینکـه بـا خاموش کـردن تلفـن همراهش سـکوت کند.

4. پنـج شـنبه اما همـه گمان هـا درباره دوپینـگ ابارقی 
بـه یقیـن تبدیـل شـد. یکـی از پیشکسـوتان دوومیدانـی 
و  دانسـت  وی  دوپینـگ  مقصـر  را  ابارقـی  مربـی  کرمـان 

گفـت: مربـی اش  بویی از منـش پهلوانـی و جوانمردی نبرده 
اسـت.  ابراهیـم موسـوی در گفت وگـو بـا فارس با اشـاره به 
انتشـار اخبـار ناراحـت کننـده در مـورد مثبت اعالم شـدن 
دوپینـگ یـک دونـده کرمانـی اظهـار داشـت: از اینکه یکی 
از اسـتعدادهای دوومیدانـی اسـتان کرمـان بـا کم توجهـی 
و جاه طلبـی برخـی اشـخاص موقعیـت و جایـگاه ملـی و 
بین المللـی خـود را در از دسـت رفتـه می بینـد، ناراحـت 
هسـتم. موسـوی تصریـح کـرد: از چند سـال قبـل بارها در 
مـورد تغییـر شـکل و ظاهـر محمدحسـین ابارقـی هشـدار 
دادم، ایـن بچـه در ایـن ماجرا مقصر نیسـت و ایـن موضوع 

را بـه تیمـور غیاثـی مدیـر تیم هـای ملـی دوومیدانـی هـم 
گفتـه ام، مـا بایـد بـا فـردی کـه بـا نـام مربـی بین المللـی 
اسـت،  گرفتـه  را  خودسـرانه ای  تصمیمـات  ابارقـی  بـرای 
برخـورد کنیم.پیشکسـوت دوومیدانـی کرمـان خاطرنشـان 
کـرد: هرچنـد کـه تمـام اشـخاصی که بـا دوومیدانی آشـنا 
هسـتند، عامـل اصلـی ایـن افتضـاح را می شناسـند، جامعه 
دوومیدانـی کرمـان نبایـد در برابر ایـن اتفاق سـکوت کند.

5.اگـر دوپینـگ ابارقـی قطعـی شـود، فقـط بایـد گفـت 
بیچـاره ابارقـی، بیچـاره کرمـان
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پدربزرگـم آلزایمـر داشـت. از کجـا بدانـم کـه فراموشـی هـای مـن نشـانه 
هـای این بیمـاری نیسـتند؟

اگـر اسـم همسـایه تـان را فرامـوش کردیـد و یـک سـاعت بعـد بـه ذهنتان 
خطـور کـرد دچـار خطـای ذهنـی شـده ایـد. حتـی چنـد نمونـه از ایـن 
خطاهـای ذهنـی را مـی تـوان نادیـده گرفـت چـون به گفتـه دکتـر مورالی 
دورایسـوامی مشـاور سـامت روحـی ، مـردان گاهـی در شـرایط اسـترس، 
نگرانـی، افسـردگی یـا بـی خوابـی طبیعی هسـتند. اما اگـر فراموشـی روال 
زندگـی روزمـره شـما را مختـل کـرد، مثـا فراموش کردیـد سـر کار بروید، 
حتمـا بـه پزشـک مراجعه کنیـد. این حقیقت که پدربزرگ شـما بـه آلزایمر 
مبتـا بـوده بـه ایـن معناسـت که ریسـک ابتا در شـما سـه برابر اسـت. به 
گفتـه دکتر دورایسـوامی هیچ آزمایشـی برای تشـخیص این بیمـاری وجود 
 CAT یـا اسـکن MRI ،نـدارد و بایـد آزمـون هـای عصبـی، آزمایشـات خـون
انجـام دهیـد تـا بتـوان ایـن مشـکل پتانسـیل را شناسـایی کـرد. دکتـر 
دورایسـوامی مـی گویـد حتـی اگـر از همـه ایـن آزمایشـات سـربلند بیرون 
آمدیـد یادتـان باشـد که نبایـد اجازه دهیـد مغزتان تنبل شـود. پیـاده روی 

در چند روز هفته مانع از ضعف مغز می شود.

.... 3 ،2 ،1
سـوزاندن  بـرای  گوینـد  مـی  دانمارکـی  محققـان 
چربـی بایـد در هفتـه پنـج کیلومتـر بدویـد. دونده 
مـی  هفتـه  در  کیلومتـر  پنـج  حداقـل  کـه  هایـی 
دونـد بطـور متوسـط بعـد از یـک سـال ۱ کیلـو و 

۸۰۰ گـرم وزن کـم مـی کنـد. ایـن مقـدار کاهـش 
اسـت.  غذایـی  رژیـم  در  تغییـر  هرگونـه  بـدون  وزن 

کسـانی که دسـت از سـر سـودا، اسـنک، و فسـت فود 
برمـی دارنـد ، پنـج کیلـو و ۸۰۰ گرم بـه مقدار 

قبلـی اضافـه مـی کننـد. کلیـد موفقیـت آنها 
چیسـت؟ دکتـر راسـموس نیلسـن مولف این 
آنهاباعـث  اراده  ایـن  گویـد  مـی  بررسـی 
را  دو  کـه  کسـانی  شـود.  مـی  وزن  کاهـش 

کننـد  مـی  انتخـاب  وزن  کاهـش  بـرای 
نتیجـه بهتری خواهند دید.

برنجـی کـه در یخچـال مانـده کالـری کمتـری 
وارد بدنتـان مـی کند. دانشـمندان سـریانکایی 
مـی گوینـد وقتـی برنـج پختـه شـده بـا روغـن 
نارگیـل سـرد مـی شـود غلظـت نشاسـته مقاوم 
ایـن  افزایـش مـی یابـد.  آن بیـش از ده برابـر 
کربوهیـدرات هـا بـه آسـانی تجزیـه نمی شـوند 
بـه  آنهـا  بیشـتر  مقـدار  خاطـر  همیـن  بـه  و 
یعنـی۶۰ درصـد  اسـت،  معنـای کالـری کمتـر 
امتحـان  را  روش  ایـن  گـرم.  برنـج  از  کمتـر 
قاشـق  یـک  برنـج  پیمانـه  هـر  بـه  کنیـد. 
چایخـوری روغـن نارگیـل اضافـه کـرده و آن را 
بـه  آن  از  بعـد  و  بجوشـانید  دقیقـه   4۰ مـدت 
مـدت ۱2 سـاعت در یخچـال بگذاریـد. دوبـاره 

آن را گرم کرده و سـرو کنید.

ــط عمومــی اســتانداری  ــکاری از ســوی رواب در ابت
کرمــان مــی توانیــد نمایشــگاه مجــازی دولــت در 
کرمــان را همزمــان بــا هفتــه دولــت در لینــک زیــر 
ببینیــد. اینبــار اســتانداری کرمــان با صرفــه جویی 
و برگــزار نکــردن نمایشــگاه بعنــوان هفتــه دولــت 
گزارشــی را بعنــوان نمایشــگاه مجــازی بــرای ارائــه 
دســتاوردهای دوســاله دولــت تدبیــر و امیــد آمــاده 
ســاخته اســت. بــرای بازدیــد از نمایشــگاه مجــازی 

هفته دولت در کرمان به لینک زیر سر بزنید.  
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سحرخیز باشید.
تحقیقات نشان میدهد که 44 درصد از مدیران ثروتمند جهان سه ساعت قبل از اینکه ساعت کاریشان شروع شود، بیدار می شوند. همین 
عمل خیلی ساده باعث می شود که حداقل یک ساعت مفید به روز این افراد اضافه شود. تصور کنید که صبح زود بدون اینکه کسی مزاحم 
شما شود، چقدر می توانید بهره ور باشید. مدیران بزرگ از این فرصت طایی برای هدف گذاری و کشف فرصتهای جدید استفاده می کنند.

افقی
۱-میوه شبیه گیاس- پیر و کهنسال

2-جانشین-پسر فریدون در شاهنامه-داالن
3-بیهوشی-از صفات باریتعالی- یار کلنگ - صدای خشن

4-باالی فرنگی - خوابیده - شهری در استان خوزستان
5-ماد ه ای زردرنگ و نرم و بسیار قابل جذب است که معموالً آن 
را زنبور عسل تولید میکند- مداد نوکی- در اصطاح علم اقتصاد، 

مکانی است که کار قیمت گذاری و خرید و فروش کاال و اوراق 
بهادار در آن انجام میگیرد

۶-پیوند داشتن- آبستن
7-آشیانه مرغ- دلیل آوردن- ناپسند

۸-پاداش نیکی- تنگدستی- خو و الفت- از اعضای تنفسی
9-خطاب بی ادبانه- نام مخترع دستگاه چاپ است- چهره و صورت

۱۰-کیف دستی مردانه- پایتخت کوبا
۱۱-تکیه گاه - ریسیدن - به آن دسته از غذاها اطاق می شود که 
با پختن، بخارپز کردن یا سرخ کردن خمیری که متشکل از آرد و 

آب است، تهیه می شود
۱2- پایتخت کشور مجارستان وبزرگترین شهر این کشور است - 

ورم - چه زمانی
۱3-کام خانم متعجب- قلمه گیاه- موال و آقا- درختچه ای زینتی 

از تیره زیتونیان با گل های معطر و سفید
۱4- پاره کردن- عقیده و ایمان- پرخور
۱5-فریبکار - عددی معادل هزارمیلیون

عمودی
۱-پایتخت ترکیه - اشتراك

2-وسیله ای است تعویض پذیر که برای تبدیل الکتریسیته به نور 
طراحی شده است - رزق-خودروی مسافربری

3-امر به آمدن- بالش- عبرت- مساوی
4-بیش از 57 درصد وزن یک انسان از آن تشکیل شد ه است - 

میوه نورس - تغییر دادن
5-قابله - مرگ - پدر افراسیاب در شاهنامه فردوسی

۶-هوو - بسیار سخت و آزار دهنده
7-گونه هایی از شترسانان هستند که در آمریکای جنوبی زندگی 

میکنند -  قضا و تقدیر -  حرف همراهی
۸-حرف نوروزی - مرتفع ترین فات جهان به شمار می آید - خانه 

شعری - هریک از آالت موسیقی که برای نواختن نغمه های 
موسیقی به کار میرود

9-رئیس جیمزباند -  حامی و پشتیبان - حقه و کلک
۱۰-شهری در استان هرمزگان - کج و خمیده

۱۱-مقابل فروش -  وسیله درو - میوه ای که برای تصفیه خون 
مفید است

۱2- ورزش توپ و تور -  کله پز -  آبکی
۱3- راه میانبر -  ظلم و ستم -  جنبنده -  یک نفر

۱4- بارگاه پادشاهان - نوعی طاق - نویسنده فرانسوی خالق 
کتاب بیگانه

۱5-کارگردان فیلم اعترافات ذهن خطرناك من - وی وسایل 
متعددی را طراحی یا کامل کرد که مهمترین و معروفترین آنها 

المپ رشته ای است

آیا رژیم های 
خام خواری 
واقعا مفید 
هستند؟
در اینجا به شما اثبات می کنیم که چرا باید ماهی 
تابه را دور بیندازید: وقتی غذای خام می خورید، 
مواد مغذی کلیدی و آنزیم هایی را مصرف می 
کنید که در طول پخت از بین می روند. به 
گفته کاترین تالماژ، متخصص تغذیه، نکته 
اصلی در این استدالل این است که آنزیم 
ها در مقابل اسیدهای ترشح شده در 
طی فرایند هضم در معده دوام نمی 
آورند. با اینکه حرارت محتوای مواد 
مغذی را کاهش می دهد می تواند 
درعین حال جذب آنتی اکسیدان ها 
و ویتامین های گوجه فرنگی، هویج، 
و کلم بروکلی را جذب کند. به عاوه، 
برخی از مواد غذایی دارای چیزهایی 
مثل ای کولی و باکتری های 
سالمونا هستند که باید با پخت آنها را 
از بین ببریم. به همین دلیل است که 
معموال خام خواری به معنای عدم مصرف 
گوشت، ماهی و لبنیات هم می باشد. 
طرفداران این رژیم موادغذایی فرآوری شده را 
حذف کرده و در نتیجه وزن کم می کنند. البته 
شما هم می توانید از این استراتژی بهره برده و 
در عین حال استیک را هم از دست ندهید.

اول از همـه کـرم هـای دارای زینـک اکسـید را انتخـاب کنیـد. ایـن ماده و 
تیتانیـوم اکسـید مـواد معدنـی پرکاربـرد در ضدآفتـاب هـای فاقـد مـواد 
شـیمیایی هسـتند، امـا به گفتـه دکتر دیوید لفل، اسـتاد امراض پوسـتی در 
دانشـکده پزشـکی ییـل زینـک بـرای حفاظـت از پوسـت در اولویـت اسـت. 
ایـن ضدآفتـاب هـای فیزیکـی از طریق بازتاب اشـعه هـای UVA و UVB از 

روی پوسـت کار مـی کننـد امـا موانـع شـیمیایی مثـل اکسـی بنـزون هـا، 
اکتوکریلـن هـا و اوکتـی نوکسـات هـا تشعشـع را جـذب کـرده و آن را بـه 

شـکل حرارت پس می دهند. به نظر شـما کدام رویکرد بهتر است؟
ضدآفتـاب هـای فیزیکـی کارایی بیشـتری دارند چـون مثل انواع شـیمیایی 
زیـر نـور خورشـید تجزیـه نمی شـوند. اما مـی دانیم کـه چرا از اکسـی ها و 
اکتوهـا دوری مـی کنیـد چون احتماال شـنیده اید که سـمی هسـتند. دکتر 
لفـل مـی گویـد کـه ایـن نگرانـی بـی جاسـت. بـه گفتـه او تاکنـون هیـچ 
تحقیقاتـی نشـان نـداده انـد کـه این مواد بـرای انسـان خطرآفرین هسـتند. 
همیـن مسـئله در مـورد نانوذراتـی کـه در ضدآفتـاب هـا بـکار مـی رونـد تا 
روی پوسـت رنـگ سـفید برجـای نگذارنـد هـم صـدق مـی کنـد. حتـی 
کارگـروه محیـط زیسـت هـم اعام کـرده که ایـن مـواد مضر نیسـتند. حاال 

بـا خیـال راحت کرم ضدآفتاب بخرید: یک SPF 3۰ یا باالتر.
بـه گفتـه دکتـر لفـل جـدای از فرموالسـیون هـر برنـد آنچـه اهمیـت دارد 
اسـتفاده مکـرر از ضدآفتـاب اسـت. باید آن را هر دو سـاعت یکبـار یا بعد از 

هر بار شـنا روی پوستتان بمالید.

بهترین کرم های ضدآفتاب فاقد 
مواد شیمیایی کدامند؟

شـایعه: “از اتفـاق روز 5 شـهریور مطلـع باشـید و به 
دیگـران هـم خبر دهید.)شـق القمر تکرار میشـود( . 
کـره مریخ بـه باالترین درجه درخشـش در آسـمان 
شـب در 5 شـهریور خواهد رسـید. اون به اندازه کره 
مـاه تمام بزرگ با چشـم غیر مسـلح به نظـر خواهد 
رسـید. ایـن وقتی اسـت کـه در روز 5 شـهریور کره 
مریـخ بـه فاصله ۶34 مایلـی خود به زمین میرسـد. 
حتمـا در راس سـاعت ۱2:3۰ بعـد از ظهـر ) نیمـه 
شـب( آسـمان را تماشـا کنید. به نظر خواهد رسـید 
که آسـمان دو ماه دارد !!! این امر ۱2۰۰ سـال دیگر 

دوباره اتفاق خواهد افتاد”

امـا واقعیـت: این متن بـه حدی خنده دار اسـت که 
صد البته یک شـایعه بی پایه و اسـاس اسـت. سـیاره 
مریـخ نصـف زمیـن قطـر دارد و مـدارش بـه دور 
خورشـید طـوری اسـت کـه در نزدیک تریـن حالـت 
فاصلـه مرکز سـیاره سـرخ تـا مرکز سـیاره زمین در 
سـاعت 22:53 چهار شنبه 5 شـهریور ۱3۸2،معادل 
ایـن  کـه  داشـت  فاصلـه  کیلومتـر   557۸5۰۰۶
نزدیکتریـن فاصلـه بیـن مریـخ و زمیـن در شـصت 

هـزار سـال گذشـته بـود! و ایـن در حالـی اسـت که 
مـاه بـا ربـع قطـر زمیـن در بطـور متوسـط در 3۸4 
اسـت،  واقـع شـده  مـان  کیلومتـری سـیاره  هـزار 

آن کـه  بـرای  بنابرایـن 
مریـخ بـه انـدازه مـاه در 
آسـمان زمین دیده شـود، 
بایـد 7۰ برابـر بـه زمیـن 
کـه  شـود  نزدیک تـر 
چنیـن اتفاقـی جز بـر اثر 
کیهانـی  برخـوردی 
امـا  نیسـت!  امکان پذیـر 
در  شـایعه  ایـن  ریشـه 
اتفاقـی اسـت کـه در ۱۱ 
سـال  در  پیـش  سـال 
حـدود  از  پـس  و   ۱3۸2
59 هـزار سـال روی داد. 
مریـخ  شـرایط  ایـن  در 
فقـط به اندازه یک سـتاره 
بـا نـور قرمز)نارنجـی( بـا 
یـک  حـدود  انـدازه ای 

 شـصتم انـدازه مـاه کامـل در آسـمان دیده شـد. در 
ایـن حالـت گـردش زمین و مریـخ به دور خورشـید 
طـوری اسـت کـه این دو سـیاره هـر 2۶ مـاه یک بار 
قـرار  از خورشـید  یـک جهـت  و  یـک خـط  روی 
می گیرنـد و ایـن رویـداد مقابلـه نـام دارد و سـبب 
کمـی  و  همیشـه  از  درخشـان تر  مریـخ  می شـود 

بزرگ تر در آسمان زمین دیده شود.

دروغ پنج شهریور را باور نکنید

یافته های علمی در سه سوت وزن کم کنیدآلزایمر واگیرداره؟
عجیب وغریب

نمایشگاه 
مجازی هفته 

دولت در کرمان

 9  ۸  7  ۶  5  4  3  2  ۱۱5  ۱4   ۱3   ۱2   ۱۱     ۱۰
۱
2
3
4
5
۶
7
۸
9
۱۰
۱۱
۱2
۱3
۱4
۱5



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

50002203034
روزنامه اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی 

صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی پیام آوران کرمان
مدیر عامل: نکیسا خدیشی         سردبیر: بردیا امیرتیموری

مدیر مسوول: سید علی رضوی    طراحی: علی اکبرزاده

کرمان، بلوار جهاد، نبش جهاد 48، طبقه اول واحد یک
تلفن و دورنگار: 034-32435910-3245911 

شمارگان: 7000 نسخه
پیش چاپ و چاپ: کرمان ترسیم

با ارسال عدد 1 به شماره 50002203034 رایگان عضو باشگاه خبری 
پیام ما شوید و پیام های خود را به همین شماره ارسال نمایید.

خبرهای خود را به
reporter@kermanjournalists.com 

ارسال نمایید

Payamema Daily/صحیفة بیام ما

دل نوشته های غریبی

سرداران سپیده
مادران خورشید

حـاج قاسـم ، در پایـان عملیـات پیـروز و شـگفت انگیـز 
والفجـر 8 وعبـور تاریخـی غواصان خط شـکن ثـاراهلل از اروند 
سـحر امیـز و وحشـی وفتـح فـاو در جمع مـردم قدر شـناس 
کرمـان کـه شـعار مـی دادند رزمندگان ، تشـکر تشـکر گفت، 

نـه بگوییـد یزدانی ، تشـکر تشـکر.
سالهاسـت نـام یزدانـی از ذهنم خـارج نمی شـود، اخر این 

جـوان کیسـت کـه کارش با همـه رزمندگان یکي اسـت !!؟
وقتـی بـا جمعـي ازدالوران صـدا وسـیمایي و بخصـوص 
مهـدی مشـهدی رییـس وقت حراسـت صدا وسـیماي کرمان 
وغـواص دلیـر با قایـق وروز از اروند خروشـان به سـختی خود 
را بـه فـاو رسـاندیم مهـدی گفـت بابـوو!! بـاور نمـی کنم من 
شـب از ایـن رودخانه عبور کـرده ام !! باور نمـی کنم! رودخانه 
وحشـی و وهـم انگیـزی که دل شـیر مـي خواسـت حتي روز 
از ان عبـور کنـد چـه رسـد به ظلمات شـب وعمـق اب! طلبه 
وروحانـی شـهید، سـردار ارونـد، حسـن یزدانـی بیش از سـی 
بـار وبـرای شناسـایي منطقـه عملیاتـی والفجـر 8 ارونـد را به 
سـخره گرفت و اژدهای خروشـان را باایمان الهـي اش انچنان 
رام کـرده بـود کـه هرگاه به سـمتش مـی رفت بـه احترامش 

تمـام قـد مـی ایسـتاد و کرنش مي کـرد !!
وقتی حسـن شـیر بچه 13 سـاله اولین بار عزم جبهه کرد 
بـه مـادرش گفتنـد نگذار برود بچه اسـت !! و شـیر زن بیشـه 
کرمـان در مقابـل اصـرار فرزند دلبنـدش ودر دوراهی تصمیم، 
بـه قـران رجـوع میکند وبـا امـدن ایـه فضـل اهلل المجاهدین 
علـي القاعدیـن اجـرأ عظیمـا حجـت را بـر خـود تمـام وبـه 

رفتنـش رضایـت میدهد
بانو حاجیه رقیه شریفی نسب

مادر شـهیدان علی وحسـن یزدانی وهمسـر فداکار مرحوم 
حـاج علـی اکبـر یزدانـی در حافظـه تاریخـی مـردم اسـتان 
کرمـان بـرای همیشـه جاودانه اسـت. خورشـیدی که سـردار 
ارونـد وطلبـه ایثارگـری را بـه دنیا اورد کـه نه تنهـادر میدان 
رزم وشـجاعت سـرامد بودبلکه با اهداءماسـک ضد شـیمیایي 
اش بـه دیگـر مجروحـان، اوج ایثـار را به نمایش گذاشـت ودر 
جـوار امام هشـتم ودر بیمارسـتان امام رضـا )ع( وپس از یازده 
روز تحمـل جراحت شـدید شـیمیایي اسـماني شـد. حسـن ، 

هنگام شـهادت 16 سـال و11 ماه سـن داشـت !

  دکتر مظفر اسکندري زاده

آخر
شماره پیاپی 432  

شنبه 7 شهریورماه 1394 

عکس از تینا ساروي

سفر چرا کنم
چرا سفر کنم؟

من که مي توانم سرگردان باشم سال ها 
حوالي خانه ام

عکس روزستاره ها

تشییع پیکر بیت ا... عباسپور
بیـت اهلل عباسـپور ورزشـکار و پـرورش اندام اهـل ایران بـود.او برای 
نخسـتین بـار در سـال 2013 میـالدی بـا نـام کشـور ایـران وارد 
مسـابقات مسـتر المپیـا شد.عباسـپور در شـامگاه سـوم شـهریور به 
دلیـل وخامـت حـال به کمـا رفت و سـاعتی بعـد از آن درگذشـت. 
ایـن تصویـر مربـوط به حضـور پر تعداد مـردم در تشـییع پیکر بیت 

ا... عباسـپور اسـت./ ایسنا

عبور از گذرگاه
بـازی » عبـور از گذرگاه« کار شـرکت شـیوا پـرداز کرمـان وارد دنیای بازی 
شـد.این بـازی بـا موضـوع دفـاع مقدس و بـه سـبک Runner می باشـد که 
از گرافیـک بسـیار باالیـی برخوردار اسـت. تهیه کننـدگان گـذرگاه در این باره 
چنیـن نوشـتند: » عبـور از گذرگاه« بعـد از »روباه و کالغ مـکار« که جزو بازی 
هـای برگزیـده ی بـازاره جدیدتریـن بـازی ماسـت. بایـد خودتـون رو بـه خط 
برسـونید امـا دشـمن گرای جـاده رو داره و بـا خمپاره، تانـک و هلیکوپتر روی 
مسـیر آتیـش میریـزه. روی جزئیـات تـک تـک مـدل ها کار شـده تـا درکنار 
هیجـان ماشـین سـواری در جبهه ها از کیفیت و گرافیـک کار لذت ببرید. غیر 

از تانـک، هلیکوپتـر و خمپـاره موانـع دیگه ای هم سـر راهتون هسـت.

عکس نوشت

8

آگهی مزایده عمومی شماره 89
یـک سـازمان دولتـی در نظـر دارد تعـدادی خودروی سـبک و سـنگین را از طریـق مزایده 
عمومـی بـه فروش برسـاند؛ لـذا متقاضیان مـی توانند جهـت بازدید و دریافت فرم شـرایط 
شـرکت در مزایـده در زمـان و محـل اعالمـی مراجعه و یا جهت کسـب اطالعات بیشـتر با 

شـماره هـای 03432531821، 03432532664 تمـاس حاصل نمایند. 
قابـل توجـه متقاضیـان شـرکت در مزایـده: طبـق بنـد »ل« فـرم شـرکت در مزایـده کلیه 
هزینـه هـای جانبـی از قبیـل عـوارض سـاالنه شـهرداری، خالفـی، مالیـات مشـاغل و نقل 
و انتقـال سـند و سـهم هزینـه هـای مربـوط بـه برگـزاری مزایـده بـه عهـده برنـده مزایده 

بود. خواهـد 
زمان بازدید: به مدت 6 روز از مورخ چهارشنبه 1394/6/11 لغایت دوشنبه 1394/6/16

ساعت 8 صبح الی 14
محـل بازدید و تسـلیم پیشـنهادات: کرمـان- خیابان شـهید صدوقی )جـاده تهران(- 
نرسـیده به کارخانه سـیمان- سـمت راسـت- کیلومتر 4 کمربندی امام رضا )ع(- پارکینگ 

مرکزی خودروهای سـبک و سـنگین 
تاریخ انصراف: سه شنبه 1394/6/17

تاریخ بازگشایی پاکات مزایده: چهارشنبه مورخ 1394/6/18
تاریخ اعالم نتایج: شنبه 1394/6/21

م الف 315

خبر آخر

مدیرکل ورزش استان کرمان از 
مدیران موفق در کشور است

نماینـده مـردم کرمـان و راور در مجلـس شـورای اسـالمی، در 
مراسـم اختتامیه مسـابقات طرح تکریم رمضان با ورزش با اشـاره 
بـه فضـای همدلـی موجـود در ورزش کرمـان، گفـت: مدیـر کل 

ورزش اسـتان کرمـان از مدیـران موفق در کشـور اسـت.
دوره  دومیـن  اختتامیـه  مراسـم  دولـت  هفتـه  بـا  همزمـان 
مسـابقات طـرح تکریـم رمضـان بـا ورزش پیـش از ظهـر امـروز 
بـا حضـور پورابراهیمـی نماینـده مـردم کرمـان و راور در مجلس 
شـورای اسـالمی، محمـودی نیا مدیـرکل ورزش و جوانان اسـتان 
کرمـان، مسـئولین هیئـت هـای ورزشـی و جمـع بـا شـکوهی از 

ورزشـکاران در فرهنگسـرای کوثـر کرمـان برگـزار شـد.
در این مراسـم محمدرضـا پورابراهیمی ضمن گرامیداشـت یاد 
و خاطـره شـهیدان رجایـی و باهنـر بـا اشـاره بـه اینکـه بـا همت 
مدیـران و و رزشـکاران کرمانـی شـاهد اتفاقـات خوبـی در حـوزه 
ورزش کرمـان شـاهد هسـتیم، گفـت: زحمـات مدیـر ورزشـی 

کرمـان بـر هیـچ کـس پوشـیده نیسـت و قابـل تقدیر اسـت.
وی بـا اشـاره بـه جلسـه اخیر خـود با گـودرزی وزیـر ورزش و 
جوانـان کشـور در ارتباط با مشـکالت ورزشـی اسـتان، افـزود: در 
آن جلسـه وزیـر ورزش از عملکـرد اسـتان راضـی بـود و گفت: بر 
اسـاس شـاخص های ارزیابی مدیریتی در اسـتانها، مدیر ورزشـی 
کرمـان بسـیار موفق عمل کرده اسـت و آن را حمایـت می کنیم.

پورابراهیمـی فضـای همدلـی بوجـود آمـده در حـوزه ورزش 
اسـتان را قابـل تقدیـر دانسـت و خاطر نشـان کرد: اگـر بخواهیم 
اسـتانی شـاداب و پویا داشـته باشـیم، بایـد ورزش را امری واجب 

دانسـته و در ترویـج آن تـالش کنیـم.
وی بـا بیـان اینکـه نسـل شـاداب و بانشـاط بهتر مـی تواند در 
مسـیر توسـعه و تعالـی کشـور گام بـر دارد، گفـت: مجلـس نیـز 
همـگام بـا دولت در مسـیر ارتقاء توانمندی های روحی و جسـمی 

جامعـه ورزش تـالش مـی کند.
نماینـده مـردم کرمـان و راور در مجلـس بـا اشـاره بـه دوران 
ریـزی  برنامـه  معاونـت  زمـان  از  اسـتان  در  خـود  مسـئولیت 
اسـتانداری تـا کنـون، تصریح کـرد: فضایی که در حـال حاضر در 
ارتبـاط بـا ورزش اسـتان وجـود دارد انصافا کم نظیر اسـت و باید 

قـدردان آن باشـیم.
گفتنی اسـت در این مراسـم از دسـت اندرکاران و مـدال آوران 
رشـته های مختلف ورزشـی در طرح ورزشـی » تکریـم رمضان با 

ورزش » در مـاه مبـارک رمضان تجلیـل بعمل آمد.

برای سفارش مستقیم روغن شترمرغ خالص و دریافت در محل

 با شماره 1596-597-0921  و 9827-944-0936 تماس بگیرید
www.roghanshop.ir

روغن خالص
رفع و بازکننده چین و چروک، رفع لکه جوش و جای جوش، شترمرغ

ترمیم زخم و جای زخم ، ترمیم ترک شکم و پا ،

 شفاف کننده صورت و تسکین هرگونه درد

ماسک گیاهی  سفت کننده و جوان و شاداب کننده صورت

ماسک زیبایی و لطافت دست رفع کک مک و لکه های قرمز 

دست  )100درصد گیاهی(

معجزه تسکین دردهای مفصلی


