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بـه  شـما  سیاسـی  حضـور  تریـن  پررنـگ   
در سـتاد  و حضـور  انتخابـات دوم خـرداد 76 
کاندیـدای پیـروز انتخابـات بـه عنـوان رئیـس 
سـتاد برمـی گـردد و پـس از آن ایـن حضـور 
پررنـگ بـه تدریج کمرنگ شـد، تا حـدی که به 
چنـد بیانیه در انتخابات سـال 84 محدود شـد و 
پـس از آن به طور کامل سـکوت کردیـد.  اخیرا 
امـا حضور پررنگـی در نشـریات و فضای مجازی 
داشـتید و ایـن باعث شـد اکثرا فکر کنند شـما 
بـرای انتخابات هـای پیش روی مجلس شـورای 

اسـالمی و مجلـس خبـرگان برنامـه ای دارید.
صادقانـه مـی گویـم شـخصا هیـچ برنامه ای نـدارم. 
پرسـیده  را  سـوال  همیـن  دوسـتان  از  برخـی  بارهـا 
انـد و مـن هـم پاسـخ دادم کـه یادداشـت هایـی مثـل 
سـرداران سـپیده و مادران خورشـید، کاری کامال دلی 
اسـت و سیاسـی نیسـت. بـه نظر مـن اسـتفاده ابزاری 
از شـهدا از فاحشـگی سیاسـی هـم بدتـر اسـت و ایـن 
عمـل را بدتریـن نـوع اسـتفاده از مقدسـات مـی دانم. 
مـن معتقـدم در کار سیاسـی کسـی موفـق اسـت کـه 
بـا مـردم صـادق باشـد. در همه حرفـه ها البتـه همین 
اسـت. خیلـی از مغـازه هـا و رسـتوران هـا در همیـن 
شـهر کرمـان بـا هزینـه هـای آنچنانـی شـروع بـه کار 
کردنـد امـا بدلیل عدم صداقـت با مردم تعطیل شـدند 
و بعضـی هـم کارشـان بـه رسـوایی کشـید. شـما نگاه 
کنیـد بـه عنـوان مثـال چلوکبابـی همیشـه بهـار در 
کرمـان همیشـه بهار بـوده. از زمان دانشـجویی من هم 
ایـن رسـتوران همین گونه بـود و من دلیـل موفقیتش 
را صداقـت مـی دانـم. در سیاسـت هـم کسـانی موفـق 
مـی شـوند کـه بـه مـردم دروغ نگوینـد و حـس نکنند 
کـه مـی شـود مـردم را بـازی داد. چرا که مـردم خوب 

مـی فهمنـد. خصوصـا مـردم کرمان.
 یعنـی شـما وارد انتخابـات مجلـس دهم نمی 

؟ ید شو
تـا ایـن لحظـه کـه پیش شـما نشسـته ام واقعـا هیچ 
قصـدی بـرای کاندیداتـوری در انتخابـات مجلـس دهم 
نـدارم. فعـال ضرورتی هم بـرای این امر نمـی بینم. البته 
بـرای تشـویق مردم به مشـارکت بیشـتر تـالش خواهم 
کـرد. چرا که مشـارکت بیشـتر مـردم قـدرت چانه زنی 
مـا را در سـطح بیـن المللـی باال مـی بـرد. در ضمن من 
اخیـرا رئیـس سـتاد سـاخت بیمارسـتان 550 تخـت 
خوابـی شـفا شـدم و فکر مـی کنم ایـن موضـوع پیامی 
روشـن داشـت کـه رئیـس سـتاد خاتمـی در انتخابـات 
سـال 76 در آسـتانه انتخابـات مهـم و سرنوشـت سـاز 
مجلـس دهـم، رئیـس سـتاد سـاخت بیمارسـتان شـفا 

شـده و ایـن عمـال یـک کار تمـام وقت اسـت.
 نمیخواسـتم همیـن ابتدا وارد این بحث شـوم 
امـا چون خودتـان به بیمارسـتان شـفای جدید 
اشـاره کردیـد، بایـد بگویـم برخـی معتقدنـد 

حجـم  بـه  توجـه  بـا 
گذاری  سـرمایه  عظیم 
سـاخت  پـروژه  در 
این  شـفا،  بیمارسـتان 
اسـت  ابـزاری  پـروژه 
بـرای هزینه کـردن در 

عالـم سیاسـت.
مـن به تمامی دوسـتان 
اصـالح  جنـاح  در  خـودم 
در  دوسـتانم  بـه  و  طلـب 
مـی  حـق  مقابـل  جنـاح 
دهـم کـه از مـن نپذیرنـد 
انجـام  صـرف  خیـر  کار 
دهـم. )مـی خنـدد( چون 
مـن قبـال کار شـر انجـام 
دادم )بازهـم مـی خنـدد( 
سیاسـی  کار  سـابقه  و 
کـه  اسـت  درسـت  دارم. 
مـن عضـو خیریـه بـودم و 
خـدارا شـکر مـی کنـم در 
بخشـی از کارهـای خیری 
کـه در اسـتان انجام شـده 
هسـتم  شـریک  اسـت 
امـا شـما مطمئـن باشـید 
سـاخت  سـتاد  بحـث  در 
اغـراض  شـفا  بیمارسـتان 
نـدارد.  وجـود  سیاسـی 
وقتـی  هـم  خـودم  مـن 
سـتاد  رئیـس  عنـوان  بـه 

شـدم. غافلگیـر  شـدم  انتخـاب  پـروژه  ایـن  سـاخت 
 موضوعـی کـه در حـال حاضـر وجـود دارد، 
نگرانـی برخی اشـخاص سیاسـی از فعال شـدن 
شـما اسـت. بـه نظـر مـی رسـد ایـن نگرانی و 
احسـاس خطـر میـان اصـالح طلبـان کرمـان 
بیشـتر از اصولگرایـان باشـد و اشـخاصی کـه 
از سـال 76 بـه بعـد حضـور پررنگـی در جریان 
اصالحات داشـتند بیشـتر نگـران شـدند. البته 

اصولگرایـان هنـوز نظـر خاصـی ندادند.
ایـن بـه تفکـری برمـی گـردد کـه بهتر اسـت بگویم 

در جریـان چـپ و نـه اصـالح طلـب کرمـان، وجـود 
دارد. شـما نـگاه کنیـد در حـال حاضـر جنـاح چـپ 
هیـچ حضـوری نـدارد و از 10 نماینـده اسـتان کرمـان 
در مجلـس، 9 نفـر اصولگـرا هسـتند و یک نفـر اصالح 
طلـب کـه البتـه رای آن نماینـده هـم از سـبد اصـالح 
طلبـان نیسـت.  آقای امیـری نماینده زرنـد اگر اصالح 
طلـب هـم نبـود در زرنـد قطعـا رای مـی آورد. مـن 
آقـای مرعشـی را مسـئول ایـن فاجعه ای مـی دانم که 
بـرای اصـالح طلبـان در اسـتان و حتی بعضا در سـطح 
کشـور رخ داده اسـت. ایشـان یکی از بهترین دوسـتان 
مـن اسـت کـه بهتریـن و بدتریـن خاطرات مـن با وی 
رقـم خـورده اسـت. آقای مرعشـی یـک جناح بـا تمام 
طیـف هایـش از طیـف خط امامـی تند گرفتـه تا طیف 
کارگـزاران کـه امروز آن ها را راسـت مـدرن می دانند، 
برای خودش مصـادره کرد 
و مـی خواسـت همـه ایـن 
جریـان هـا را در یک قالب 
بـازی بدهـد که البتـه داد. 
خیلـی هـا متوجـه بودنـد 
ایـن رفتار درسـتی نیسـت 
مالحظاتـی  بدلیـل  امـا 
کـه وجـود داشـت چیـزی 
مرعشـی  آقـای  و  نگفتنـد 
نظـرات  بـه  توجـه  بـدون 
جناح چپ کرمـان، نظرات 
کوچـک  حلقـه  و  خـود 
تهـران  در  خـود  اطـراف 
را بـه جنـاح چـپ کرمـان 
تحمیـل کـرد. االن ایشـان 
بایـد به جناح چـپ کرمان 
پاسـخ دهد و اولین سـوالی 
پرسـیده  ایشـان  از  کـه 
مـی شـود ایـن اسـت کـه 
چـرا فـردی مثـل خـودش 
کـه تـوان اجرایـی باالیـی 
خـودش  تعبیـر  بـه  دارد، 
االن بایـد رئیـس مدیـران 
هـم  آن  باشـد؟  خیابانـی 
در دوره اعتدالیـون و دوره 
ای کـه بـه نوعـی پیـروزی 
اصـالح طلبـان به حسـاب 

آید. مـی 
تـوان  نمـی  البتـه   
قضایـا  برخـی  در  را  کشـور  عمومـی  فضـای 
نادیـده گرفـت. شـما تنـدروی اصـالح طلبـان 
و اشـخاصی مثـل حسـین مرعشـی را مسـئول 
فضـای فعلـی اصـالح طلبان اسـتان مـی دانید 
یـا انحصارگرایـی آقای مرعشـی را دلیـل اصلی 

مـی دانیـد؟
هـر دو. هـم انحصارگرایـی که گفتم و هم تنـدروی. در 
کنـار این ها ازعدم درک واقعیـت های جامعه و خطاهای 

اسـتراتژیک آقای مرعشـی هم نمی توان گذشت.
 بزرگتریـن خطای اسـتراتژیک آقای مرعشـی 

در اسـتان کرمان چـه بود؟

مرعشـی حاضـر نشـد حلقـه چنـد نفـره ی اطـراف 
خـود را بشـکند و کادرسـازی نکـرد. ایـن موضـوع هم 
بـه ایـن دلیـل بـود که مـی گفتنـد ایـن هـا »آدم ما« 
نیسـتند. دقیقـا بـا همیـن لفـظ که ایـن هـا »آدم ما« 
نیسـتند بزرگتریـن ضربـه را زدند. وقتی کسـی بخواهد 
پدرخوانـده باشـد و بـه جـای عضو حـزب، آدم خودش 
را بخواهـد طبیعـی اسـت کـه االن چهره شـاخصی در 
جنـاح چپ اسـتان نباشـد. البتـه این را بگویـم که من 
حسـین آقای مرعشـی را برادرانه دوسـت دارم و از باب 
اینکـه مومـن بایـد آینه مومن باشـد این صحبـت ها را 
مـی کنـم و ممکـن اسـت به کلـی هـم اشـتباه بگویم. 
امـا االن وضعیـت واقعی چنـاح چپ اسـتان کرمان چه 

هسـت و چه جایگاهـی دارد؟
 بـه نظـر مـی رسـد ایـن اتفاقـات از قبـل هم 
وجود داشـت و از سـال 76 این کنارگذاشـتن ها 
بیشـتر نمـود پیدا کـرد. مثـال چـرا در انتخابات 
76 کـه رئیس سـتاد کاندیدای پیـروز در کرمان 
بودیـد، نقـش شـما و دوسـتانتان در مدیریـت 

اسـتان کـم رنگ تـر از قبل شـد؟ 
علـت ایـن بـود کـه آقـای مرعشـی فکـر مـی کـرد 
شـخص ایشـان پیـروز انتخابـات 76 اسـت. ببینیـد در 
کرمـان جنـاح اصولگـرا پایـگاه مردمـی خوبـی دارد و 
همیشـه وضعیت چپ و راسـت در کرمـان پنجاه پنجاه 
بـوده اسـت و در برخـی انتخابـات هـا حتـی 100 یـا 
200 رای بیـن کاندیـدای ایـن دو جنـاح تعیین کننده 
بـود. امـا بعـد از انتخابـات 76 آقـای مرعشـی فکر کرد 
خـودش و حزبـش در تهـران پیـروز شـده اسـت. البته 
بسـیاری از تصمیمـات مثـل انتخـاب اسـتاندار کرمـان 
پـس از دوم خـرداد 76 در خـود کرمان انجام می شـد 
و بـا چانـه زنی هـا و درگیری هـای بسـیار گزینه مورد 

نظـر را بـه تهـران معرفـی مـی کردیم.

 یعنـی آقـای محمـودی را هم سـتاد خاتمی به 
کرد؟ معرفی  تهـران 

بله.
 پـس چـه اتفاقـی افتـاد کـه حلقـه اطرافیان 
آقـای مرعشـی تنگ تر شـد و شـما بـه عنوان 
جریـان دانشـگاهی از این حلقه بیـرون ماندید؟

مـا کارگـزاران نبودیـم. مـا حتـی چـپ هـم نبودیم. 
در اولیـن جلسـه سـتاد در انتخابـات 76 در کرمان من 

گفتـم مـا نـه چـپ هسـتیم و نـه کارگـزار. مـا جنـاح 
دانشـگاهیان کرمـان هسـتیم. ولـی آقـای مرعشـی بـه 
گونـه ی دیگـری فکـر مـی کـرد و بدلیل هـوش باالیی 
کـه داشـت بـه گونـه دیگـری رفتـار کـرد. بـه همیـن 
دلیـل بـه تدریـج کسـانی کـه صحبـت مـی کردنـد و 
نظـرات خـود را مـی گفتنـد بخصـوص مـن و اخـوی، 

رفتیم. کنـار 
شـما  تعبیـر  ایـن   
بودیـد  چـپ  نـه  کـه 
بـا  کارگـزاران  نـه  و 
منافـات  سیاسـی  کار 
جنـاح  وقتـی  دارد. 
تشکیالت  دانشـگاهی 
نداشـته باشـد قاعدتا 

شـود. نمـی  موفـق 
مگـر دیگـر احـزاب مـا 
تشـکیالت دارنـد؟ همیـن 
یـا  و  کارگـزاران  حـزب 
توسـعه.  و  اعتـدال  حـزب 
حـزب  مـا  هـای  حـزب 
تعریـف  بـا  و  نیسـتند 
مدنـی  جوامـع  در  حـزب 
تفـاوت دارنـد. احـزاب مـا 
بیشـتر شـبیه باند هستند 
مسـئوالن  و  حـزب  تـا 
حـزب بیشـتر میخواهنـد 
اعضـا بـه حرفشـان گـوش 
دهنـد. االن تعـداد اعضای 
احـزاب تاثیرگـذار مـا مثل 
کارگزاران چند نفر اسـت؟
کـه  درسـت  ایـن   
در  طلبـان  اصـالح 
کرمـان  اسـتان 
نکردنـد،  کادرسـازی 
ایـن  چـرا  شـما  امـا 
کار را انجـام ندادیـد؟ 
شـما  کـه  بخصـوص 
اولیـن حـزب اسـتانی 
بـا  را  انقـالب  از  بعـد 

عنوان حماسـه سـازان دوم خرداد راه انداختید.
مـا می خواسـتیم فقط یک تابلو داشـته باشـیم و به 
نوعـی ایـن را مشـخص کنیـم که چه کسـانی حماسـه 
دوم خـرداد را سـاختند. بـه هر ترتیب کسـانی که بعدا 
اصـالح طلب شـدند اصال سـال 76 در سـتاد انتخاباتی 
نبودنـد. تحلیـل خیلـی هـا ایـن بـود کـه قطعـا آقـای 
ناطـق نـوری رئیس جمهور می شـود و حتـی از کرمان 
هـم رفتند تا بواسـطه حضـور در سـتاد انتخاباتی رقیب 
آقای ناطق برایشـان مشـکلی پیش نیایـد. انتخابات که 
برگـزار شـد و فـرد پیـروز مشـخص شـد، همـه مدعی 
اصـالح طلبـی شـدند. البتـه این مسـئله مـا نبـود و از 
توانایی بسـیاری از این افراد هم اسـتفاده شـد. مشـکل 
اصلـی مـا تمامیـت خواهـی و انحصـار طلبـی افـرادی 
بـود کـه با اشـتباهات اسـتراتژیک خـود کار را به اینجا 
رسـاندند. ببینیـد اولویـت ما ایـن نبود که بـا رفتارهای 

تنـد به خودمـان ضربـه بزنیم.
 یـک دلیـل هـم این بـود کـه شـخص خاتمی 
هـم تا پـس از انتخابـات 76 فکـرش را نمی کرد 

پیروز شـود.
قطعـا همیـن طـور اسـت. ایشـان براسـاس تکلیفـی 
کـه احسـاس کـرد نامـزد شـد و پیـروز شـد. یـادم می 
آیـد کـه ایشـان وقتی مـی خواسـت از کرمان بـرود در 
فـرودگاه بـه من گفت مـن نمی دانـم نتیجـه انتخابات 
چـه مـی شـود و فقـط امیـدوارم اوضـاع بـه گونـه ای 
پیـش نـرود کـه شـما را دسـتگیر کننـد. ایشـان واقعـا 
برنامـه ای بـه معنـای برنامه حزبی نداشـت. مـردم هم 
بـه عنـوان نامـزد یـک حـزب اصـالح طلـب به ایشـان 
رای ندادنـد. بعـد که ایشـان رئیس جمهور شـد، برخی 
احـزاب آمدنـد از ایـن ظرفیت اسـتفاده کردنـد و بعضا 

خطاهایـی هـم کردند.
 بـه نظر مـی رسـد فعال جریـان اصالحـات در 
کرمـان نامـزدی بـرای رقابـت بـا اصولگرایـان 
نـدارد، جوانـان اصـالح طلـب هـم واقعـا نمـی 
داننـد بـه کجـا مراجعـه کننـد و تفکـر اصالح 
طلبـی در اسـتان کرمـان و بخصـوص در مرکـز 
در حـال از بیـن رفتـن اسـت. چـه اتفاقـی باید 
بیفتـد تـا از توانایـی و پتانسـیل احزابـی مثـل 
حماسـه سـازان دوم خرداد اسـتفاده شود و این 

شـوند؟ فعال  احـزاب 
مـن فکـر مـی کنـم در حـال حاضـر ضـرورت هـای 
دیگـری وجـود داشـته باشـد. معضـالت اجتماعـی که 
در کرمـان وجـود دارد االن مهـم تـر اسـت. البته قبول 
دارم سیاسـیون هـم بایـد کاری کننـد. بـه نظـر مـن 
اولیـن کار هـم پذیرفتـن اشـتباهات گذشـته اسـت و 
بـه صراحـت بایـد بگوینـد خطـا کـرده اند. مـن خیلی 
خوشـحال شـدم آقای مرعشـی در مصاحبـه ای گفتند 
»اشـتباهی کـه مـا اصـالح طلبـان کردیـم این بـود که 
سـرمایه  افراطـی  و  تنـدرو  نیروهـای  دادیـم  فرصـت 
بزرگـی مثـل رهبـری را بـه نفـع خودشـان مصـادره 
کننـد و ایـن خطـای اسـتراتژیک اصـالح طلبـان بود.« 
راسـت هـم مـی گوینـد. آقـای مرعشـی جـزو اولیـن 
مدافعـان »رهبـری« بـوده اسـت. اولین سـمینار والیت 
فقیـه را مـا در دانشـگاه برگـزار کردیـم امـا بدلیل یک 
سـری اشـتباهات، برخـی که خیلـی از مسـائل را قبول 
نداشـتند امـروز شـده انـد 
اصـالح  و  والیـت  مدافـع 
طلبـان ضـد والیـت فقیـه. 
بـه نظر مـن آقای مرعشـی 
زده  خوبـی  بسـیار  حـرف 
از  نشـان  ایـن  کـه  اسـت 
دارد.  ایشـان  شـجاعت 
اولیـن کار هـم بـرای نجات 
جنـاح چـپ اسـتان کرمان 
اسـت.  اشـتباهات  قبـول 
اتفـاق  ایـن  اگـر  مطمئنـا 
بیفتـد و از پتانسـیل جنـاح 
اسـتفاده  کرمـان  در  چـپ 
دهـم  مجلـس  در  شـود 
حداقـل 5 نماینـده اسـتان 
اصـالح طلـب خواهنـد بود.
 فکـر نمـی کنیـد بـا 
توجـه بـه زمـان باقـی 
انتخابـات  تـا  مانـده 
بـرای  کمـی  مجلـس 
شـده  دیـر  کار  ایـن 
کرمـان  در  االن  اسـت؟ 
اصـالح  مطـرح  چهـره 
نـدارد.  وجـود  طلبـی 
بـرای  هـم  شـاید  یـا 
هایی  برنامـه  انتخابـات 
و  اسـت  شـده  چیـده 
روز آخـر آن را رونمایی 

. می کننـد
اشـتباهاتی  همـان  ایـن 
اسـت کـه گفتـم. االن باید 
نمـی  دیگـر  کـه  بپذیریـم 
توان بـا مخفی کاری و عدم 
صداقـت با مـردم، در انتخابات مجلس موفق شـد. مثال 
اینکـه در ذهـن یـک نفـر چنـد کاندیـدا وجود داشـته 
باشـد و دم انتخابـات آن هـا را اعالم کنـد و همه ناچار 
بـه پذیـرش باشـند. ایـن راه درسـتی نیسـت. االن باید 
تصمیـم بگیرنـد و نظرشـان را بـه دیـد عمـوم بگذارند.
  یـک انتقاد صریحی به شـما وارد اسـت. شـما 
مـی گوییـد آمدنـد و انحصارطلبـی کردنـد. به 
هـر حال جنـاح چـپ در آن زمـان  2 بخش بود. 
یـک بخـش جریان شـما کـه دانشـگاهی بودید 
و بخـش دیگـر جریـان آقای مرعشـی. آیـا این 
که شـما می گوییـد االن ضرورتی بـه حضورتان 

نیسـت، چیـزی جـز عافیت طلبی اسـت؟
عافیـت طلبـی  را  ایـن  بـرای شـخص خـودم  مـن 
نمـی دانـم. االن در شـهر کرمـان در فاصلـه 5 دقیقه تا 

میـدان آزادی برخـی مـردم نـان شـب هـم ندارنـد.
ادامه در صفحه 7

گفت و گوی ویژه

14 سـال سـکوت کـم نیسـت. خصوصـا اگـر 
این سـکوت در عالم سیاسـت باشـد. سکوت از 
جانب کسـی کـه روزگاری رئیس سـتاد خاتمی 

در انتخابـات خـرداد 76 بوده اسـت.
مظفـر اسـکندری زاده امـا پـس از 14 سـال 
سـکوتش را در پیـام مـا شکسـت. او کـه پـس 
از انتخابـات 80 عطـای فعالیت سیاسـی را به به 
لقایـش بخشـید و آخریـن فعالیت سیاسـی اش 

بـه صادر کـردن چنـد بیانیـه در انتخابـات 84 
مربوط می شـد، در یـک ظهر تابسـتانی مهمان 

بود. مـا  پیام  روزنامـه 
دربـاره  و  گفتیـم  سـخن  هـردری  از  او  بـا 
مسـائل مختلفـی کـه در ایـن سـال ها بـر وی 
و جمع دانشـگاهی همراهش گذشـته بـود و در 
سـینه اش پنهـان مانده بـود پرسـیدیم و او هم 
بـه همـه سـواالت مـا بـا صبـر و شـفافیتی که 

کمتـر در سیاسـیون اسـتان مـی دیدیم پاسـخ 
داد. ماحصـل ایـن گفتگـوی 3 سـاعته پیـام ما 
بـا مظفـر اسـکندری زاده ایـن دانـش آموخته 
زمیـن شناسـی و سیاسـت کـه در پـر تالطـم 
تریـن دهه سیاسـی ایـران، تحصیـالت تکمیلی 
و فعالیـت هـای خیریـه را بـه نقـش آفرینی در 
میـدان سیاسـت اسـتان ترجیح داده بـود را در 

ادامـه مـی خوانید:

مظفر اسکندری زاده ريیس ستاد کرمان خاتمی در سال 76 در گفت و گوی اختصاصی با پیام ما:

حسین مرعشی می خواست پدرخوانده باشد
گفت و گو از بردیا امیرتیموری

آقای مرعشی خود را صاحب 
استان می داند. به شدت از 
این که کسی پا به این حیات 

خلوتشان بگذارد ناراحت 
می شود و درگیر خواهد شد 
که هیچ نتیجه ای برای مردم 

نخواهد داشت. البته االن 
آقای مرعشی دیگر بازی را 

کامال باخته است. 

در حـال حاضر جناح چپ هیچ 
حضوری ندارد و از 10 نماینده 
اسـتان کرمـان در مجلـس، 9 
مـن   . اصولگـرا هسـتند  نفـر 
آقـای مرعشـی را مسـئول این 
بـرای  فاجعـه ای می دانـم کـه 
اصالح طلبان در اسـتان و حتی 
بعضا در سـطح کشـور رخ داده 

است. 

مرعشـی حاضـر نشـد حلقـه 
چنـد نفـره ی اطـراف خـود را 
نکـرد.  کادرسـازی  و  بشـکند 
ایـن  بـه  هـم  موضـوع  ایـن 
دلیـل بـود که مـی گفتند این 
هـا »آدم مـا« نیسـتند. دقیقا 
هـا  ایـن  کـه  لفـظ  همیـن  بـا 
»آدم مـا« نیسـتند بزرگترین 

ضربـه را زدنـد.
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خبر
کالهبردار اینترنتي در

دام پلیس نرماشیر
شـخصي سـابقه دار که با سـو اسـتفاده ازاعتماد 
بـه  اقـدام  کالهبـرداري  دوفقـره  در  شـهروندان 
برداشـت غیـر مجـاز 204 میلیـون ریـال از طریـق 
اینترنـت کـرده بـود ،در عملیـات پلیـس کالنتـري 
مرکـزي شهرسـتان نرماشـیر شناسـایي و دسـتگیر 
شـد. بـه گـزارش ایسـنا سـرگرد »عیسـي امیري« 
جانشـین فرماندهي انتظامي شهرسـتان نرماشیر در 
تشـریح ایـن خبر گفت: در پي شـکایت شـهروندي 
مبنـي بـر برداشـت غیـر مجـاز مبلـغ 200 میلیون 
ریـال از حسـاب بانکـي اش ، موضـوع در دسـتور 
کار مامـوران کالنتـري مرکـزي ایـن فرماندهي قرار 
گرفـت. وي افزود: پس از انجـام تحقیقات تخصصي 
و فنـي، مامـوران متوجه شـدند که کالهبـرداري از 
طریق کافي نتي در سـطح شـهر انجام شـده اسـت 
کـه با تحقیقات بیشـتر مشـخص شـد کافـي نت را 
فـردي کـه داراي سـابقه کالهبـرداري اینترنتي در 
پلیـس فتـا یکـي از شهرسـتان هاي همجوار اسـت 
اضافـه کـرد: سـپس  امیـري  اجـاره کـرده اسـت. 
پلیـس در عملیاتـي متهـم مذکـور را دسـتگیر کرد 
نرماشـیر منتقـل  و کالنتـري مرکـزي شهرسـتان 
کـرد. ایـن مقـام انتظامي گفـت: متهم ابتدا نسـبت 
بـه اتهـام وارده اظهـار بـي اطالعـي کـرد امـا پـس 
از ایـن کـه بـا دالیـل و مسـتندات محکـم پلیـس 
مواجهـه شـد چـاره اي جـز بیـان حقیقت نداشـت 
و عـالوه بـر ایـن پرونـده از پرونـده اي دیگـر که در 
آن مبلـغ 4 میلیـون  و 500هـزار ریـال را از طریق 
اینترنـت کالهبـرداري کـرده بـود پـرده برداشـت. 
امیـري خاطـر نشـان کـرد: بـا توجـه بـه ایـن کـه 
متهـم داراي پرونـده هـاي متعدد بـا همین موضوع 
ایـن شهرسـتان و شهرسـتان همجـوار اسـت،  در 
بـراي تحقیفـات بیشـتر و سـیر مراحـل قانونـي به 
پلیس آگاهي تحویل داده شـد. جانشـین فرماندهي 
انتظامي شهرسـتان نرماشـیر در پایان به شهروندان 
توصیـه کـرد: رمـز کارت عابـر بانک محرمانه اسـت 
بـا این تفاسـیر از قـرار دادن اطالعات حسـاب خود 
در اختیـار دیگران خـودداري و به منظور جلوگیري 
از بـروز چنیـن اتفاقاتي گزارش خریـد پیامکي خود 
را فعـال کنیـد تـا در جریـان تمامـي تراکنش هاي 

مالـي خـود قـرار بگیرند.

اجرای نهضت آسفالت با کیفیت 
استاندارد

از  کرمـان  شـهرداری  عمرانـی  و  فنـی  معـاون 
آغـاز اجـرای فـاز اول نهضـت آسـفالت بـا اعتبـار 
مهـر  گـزارش  بـه  داد.  خبـر  تومـان  میلیـارد   53
محمدرضـا فرقانـی با بیـان اینکه این مبلغ بخشـی 
از  اعتبـار 100 میلیـاردی فاینـاس داخلـی مصوب 
گرچـه  گفـت:  اسـت،  شـهر  اسـالمی  شـورای  در 
سـازمان عمـران شـهرداری تـوان انجـام عملیـات 
مالـی  منابـع  امـا  دارد  را  معابـر شـهری  آسـفالت 
شـهرداری کرمان محدود اسـت و این پـروژه عظیم 
در دو فـاز و از طریـق سـرمایه گـذاری اجـرا مـی 
شـود. وی اولویـت کار آسـفالت معابـر شـهر کرمان 
را بـر اسـاس لیسـت ارائـه شـده از سـوی شـورای 
شـهر کرمـان و همچنیـن لیسـت تعییـن شـده در 
دوره مدیریـت شـهردار سـابق عنـوان و تاکید کرد: 
کوچـه هایـی که خودیـاری آن هـا پرداخت شـده، 
کوچـه هـای بـاالی 14 متر معابـر اصلـی و روکش 
بعضـی از خیابـان هـا و بزرگراه هـا در اولویت اصلی 
نهضـت آسـفالت هسـتند.  معـاون فنـی و عمرانـی 
شـهرداری کرمـان با بیـان این که کیفیت آسـفالت 
سـازمان عمـران در حـد اسـتاندارد اسـت، افـزود: 
اشـکاالت موجود در کارخانه سـنگ شـکن و تولید 
مصالـح ایـن سـازمان نیـز برطـرف شـده و بـه حد 
مطلـوب رسـیده اسـت. بـه گفتـه فرقانـی شـرکت 
هـای پیمانـکاِر دخیـل در پـروژه نهضـت آسـفالت 
بـرای ارائـه بهتریـن کیفیت آسـفالت، طـی صورت 
جلسـه ای در حضور اسـتاندار قول مسـاعد داده اند. 
وی بـا بیـان اینکـه حفـاری هـای سـطح  شـهر بـا 
هماهنگـی و مجـوز شـهرداری کرمـان صـورت می 
گیـرد، تصریح کـرد: طبق قانون، شـهرداری موظف 
اسـت معابـر اصلـی و شـرکت هـای حفـار، معابـر 
فرعـی را آسـفالت کننـد و مجـوز شـرکت هایی که 
بـدون هماهنگی با شـهرداری کرمـان حفاری کنند 

لغـو می شـود.

مدیرکل سیاسـی و انتخابات اسـتانداری کرمـان گفت: مجموعه 
اسـتانداری حامی احزاب و آماده کننده بسـتر فعالیت آنهاسـت 
و بـا محـدود کـردن احـزاب به شـدت مخالـف هسـتیم. گزیده 
صحبـت هـای حجت االسـالم عباس اسـالمی را به نقـل از ایرنا 

در ادامـه مـی خوانید:
 فعالیـت های احزاب اصولگرا و اصالح طلب در سـطح توقعات 
جامعـه و سیاسـیون نیسـت زیـرا بیشـتر ایـن احـزاب فقـط در 
مناسـبت های خـاص مانند انتخابـات یا در مقاطع خـاص مانور 

سیاسـی دارند.
 هـم اکنـون 48 حـزب کشـور شناسـنامه دار هسـتند که می 

تواننـد در اسـتان کرمان نیز فعالیت داشـته باشـند.
 در مجمـوع 24 حـزب فعـال، 12 حزب نیمه فعـال و 9 حزب 

غیر فعال در اسـتان وجـود دارد.
 از مجمـوع احـزاب فعـال در کشـور سـه حـزب مخصـوص و 

متعلـق بـه اسـتان کرمان اسـت.
 سـه حزب در اسـتان کرمان ویژه بانوان هسـتند که به عنوان 
مجمـع اسـالمی بانـوان کرمان،جامعـه زینب کرمـان و جمعیت 

زنان مسـلمان نواندیش رفسـنجان فعالیـت می کنند.
 سـه حـزب جدیـد در اسـتان کرمان نیـز درصدد اخـذ مجوز 

برای فعالیت هسـتند. 

 از فعالیت احزاب در استان کرمان رضایتمندی نداریم.
 مـا توقـع داریـم احـزاب بـا برنامـه باشـند، نیروسـازی کنند، 
نیـرو و مدیـر پرورش دهنـد در حالی که در حـال حاضر اینگونه 

نیست.
 احـزاب در تمـام دنیـا بـا برنامه به میـدان فعالیت مـی آیند و 

البته در قبال برنامه هایشـان پاسـخگو هم هسـتند.
 حـدود 22 حـزب اصـالح طلـب و حـدود 23 حـزب اصولگرا 
در اسـتان کرمـان وجـود دارد کـه البتـه این هم صحیح نیسـت 
و ایـن تکثرگرایـی در احـزاب مـورد پذیرش و قبول نیسـت. چه 
فایـده این همه حزب داشـته باشـیم و بعد وقـت بگذاریم تا آنها 

را دور هـم جمـع کنیم.
 دولـت هـای بعـد انقـالب هیچکـدام دولـت حزبـی نبودنـد. 
درسـت اسـت احزابـی از آنها حمایت داشـتند یا دولتمـردان ما 
از یـک تفکـری حمایـت کردند اما ایـن موضوع بـه منزله اینکه 
متعلـق بـه یک حزب مشـخص باشـند و از جانـب آن حزب باال 

آمـده باشـند و کار حزبـی کنند، نبوده اسـت.
 دکتـر روحانـی نیـز بـه عنـوان یـک حـزب خاص بـه صحنه 
نیامـده اسـت. رویکـرد دولت تدبیـر و امید بر توسـعه احـزاب و 

توجـه به آنها اسـتوار اسـت.
 رییـس جمهـوری از یکسـری نیروهایـی کـه دوره هـای قبل 

آزمـون پـس داده بودنـد اسـتفاده کرد یعنی ریسـک نکـرد و در 
واقـع فرصت ریسـک نداشـت.

 در حالـی کـه در مدیریـت قبلـی به شـکلی عمـل کردیم که 
بـه اسـم جوانگرایـی بـی تجربه گـی را حاکـم کردیم کـه دولت 

لطمـه خورد.
 مـا نظـاره گـر و رصـد کننـده فعالیـت احـزاب و گـروه هـای 
سیاسـی هسـتیم و در صـورت تخلـف احـزاب، برابـر قانـون می 

توانیـم گزارشـات رسـیده را پیگیـری کـرده و برخـورد الزم را 
باشیم. داشـته 

  رصـد فعالیـت هـای احـزاب و گـروه های سیاسـی به معنای 
امـر و نهی کـردن به آنها نیسـت.

  هـر کـس کـه در چارچـوب نظام و زیـر چتر والیـت و قانون 
اساسـی باشـد محترم اسـت و باید زمینه فعالیت بـرای او وجود 

داشـته باشد.

نشسـت هماهنگـی دوی ماراتـن بین المللـی کویـر دیروز 
و  دسـتی  صنایـع  فرهنگـی،  میـراث  کل  اداره  محـل  در 
گردشـگری اسـتان کرمان بـا حضور وفایی مدیـرکل میراث، 
محمـودی نیا مدیرکل ورزش و جوانان، جهانشـاهی معاونت 
گردشـگری، سیاوشـی رئیـس کمیسـیون گردشـگری اتـاق 
بازرگانـی، پائولـو بارگینـی قهرمـان دوی ماراتـن جهـان و 

جمعـی از مسـئوالن اسـتان کرمـان برگزار شـد. 
معاونـت گردشـگری میـراث فرهنگـی، صنایـع دسـتی 
و گردشـگری اسـتان کرمانـدر ابتـدای ایـن نشسـت گفـت: 
بـرای رویکردهـای جدیـد  بدنبـال فراهـم کـردن شـرایط 
هسـتیم. محمـد جهانشـاهی افـزود: . دوسـتان آژانـس آیتو 
چنـد روز در لـوت بودند و اوضاع را بررسـی کردند تا بتوانیم 

برنامـه دوی ماراتـن را برگـزار کنیـم.
کوير کرمان با همه کويرهای دنیا متفاوت است

مدیـرکل میـراث فرهنگـی، صنایع دسـتی و گردشـگری 
اسـتان کرمـان گفت:امیـدوارم با همـت همه عزیزان دسـت 
انـدرکار شـاهد ایـن کار خـوب و تاثیرگـذار باشـیم. محمود 
وفایـی افـزود:  کشـور ایـران و هـم اسـتان کرمان بـه لحاظ 
تاریخـی و تمدنـی در بیـن معـدود کشـورهای جهـان قـرار 
دارد. وقتـی بـه کرمـان نـگاه مـی کنیـم ردپای تمـام دوران 
هـای تاریـخ در اسـتان کرمـان مشـاهده مـی شـود. وی بـا 
اشـاره بـه اینکـه امیـدوارم حضور مهمانـان عزیـز و خوب ما 
کـه همـه صحراهـا و کویرهـای دنیـا را درنوردیدنـد باعـث 
معرفـی  این شـکوه و عظمت گرانقدر اسـتان پهنـاور کرمان 
را بـه جهانیـان شـود اظهـار داشـت:  کویـر اسـتان کرمـان 
بـه لحـاظ جغرافیـا کامـال بـا همـه کویرهـا متفاوت هسـت. 
امیـدوارم اعجازهـای موجـود در کویـر مـا را شـما بهتـر بـه 

بشناسـانید.  جهانیان 
اين رقابت را از استان فارس به کرمان منتقل کرديم

مدیـر اجرایـی آژانس آیتو کـه هماهنگ کننـده برگزاری 
ایـن دوی ماراتـن را برعهد دارد، در این نشسـت گفت: دفتر 
مـا در ایتالیـا خیلـی تاکیـد داشـت ایـن ماراتـن در اسـتان 

فـارس انجـام شـود و اختتامیـه در تخـت جمشـید باشـد. 
بعـدا بـا رایزنـی هایی کـه کردیم و کمـک هایی کـه میراث 
فرهنگـی و آقـای جهانشـاهی کردنـد امیـد پیـدا کردیـم 
بتوانیـم ایـن کار را در کرمـان انجـام دهیم. کوشـکی افزود: 
دوسـتان ایتالیایـی فکـر می کردنـد اینجا خبری نیسـت. در 
نهایـت آیتـو تصمیـم گرفت دوسـتان را بـه ایران بفرسـتند. 
دوسـتان گفتنـد سـازمان دهـی اسـتان بـی نظیـر اسـت و 
درنهایـت ایـن ماراتن را از اسـتان فـارس به کرمـان آوردیم.

اطالعاتی از بیابان های ايران وجود ندارد
ماسـیما تادی، مسـئول یک موسسـه توریسـتی در ایتالیا 
هـم در ایـن نشسـت گفـت: موسسـه ما 10 سـال اسـت که 
گردشـگر بـه ایـران مـی فرسـتد.  ایـن بخاطـر ایـن اسـت 
کـه ایـران یکـی از برجسـته تریـن مقاصـد تاریخـی اسـت. 
وی افـزود: اولیـن بـاری کـه سـال 2003 وارد ایـران شـدم 
شـیفته ایران شـدم. بدلیل اینکـه تعداد زیادی آثـار تاریخی 
و فرهنگـی در سـطح باالیـی در ایـران وجـود دارد. سـبک 
زندگـی ایرانیـان، شـعد و ادبیـات، تاریـخ و فرهنـگ، غـذا و 
تمـام آن چیزهایـی کـه فرهنـگ عامـه ایرانیـان هسـتند و 
بزرگتریـن موضـوع کیفیتی کـه ایرانیان به توریسـت ها می 
دهنـد. تادی با اشـاره به اینکه سـطح باالی برخـورد ایرانیان 
در زمینـه مهمـان نوازی باعث می شـود هر توریسـتی را که 
بـه ایـران می فرسـتم، شـوکه شـود اظهـار داشـت: پائولو به 
مـن مراجعـه کـرد و به من گفت بـرای مسـابقه دوی ماراتن 
کمـک لجسـتیک مـی خواهم.اولیـن چیـزی کـه بـه ذهنم 
رسـید ایـران بـود. چـون دربـاره بیابان هـای ایـران مقداری 
شـنیده بـودم امـا متاسـفانه هیـچ اطالعاتـی از بیابـان های 
ایـران نیسـت و کسـی آن هـا را نمـی شناسـد. وی اضافـه 
کـرد: در ایـن  سـال هـا حتی یک نفـر را هم بـه بیابان های 
ایـران نفرسـتادم. چون نمی دانسـتم بیابان ایـران یعنی چه. 
بـه آیتـو مراجعـه کـردم و بـا رایزنی هـا و صحبـت هایی که 
انجـام شـد بـه ایـن نتیجه رسـیدیم کـه کویر لـوت بهترین 
مـکان بـرای این برنامه اسـت. تادی در پایـان صحبت هایش 

گفـت: پـس از انجـام بررسـی هـا مـا احسـاس کردیـم کـه 
سـازمان دهـی خوبـی در کرمـان هسـت و امـکان برگـزاری 

این مسـابقه وجـود دارد.
کوير لوت مثل کارت پستال است

قهرمـان رقابـت دوی ماراتـن سـال 2009 مصـر هـم در 
ایـن نشسـت گفت: چیزی کـه خیلی مـن را سـورپرایز کرد 
بعـد از ورود بـه ایـران مهـارت و تخصـص آدم هایـی بود که 
مـن بـا آن هـا برخـورد کـردم .من تمـام دنیـا را رفتـم ولی 
هیـچ جـای دنیـا ندیـدم در چنـد روز محـدود این قـدر کار 
را انجـام دهنـد. بارگینـی افزود: من االن  55 سـاله هسـتم. 
زمانـی کـه 42 سـاله بـودم شـروع بـه دویـدن کردم. سـال 
2005 بعـد از سـه سـالی که شـروع بـه دویدن کـردم اولین 
بـاری  کـه مـن در عمـرم کویـر دیـدم، در مراکـش بـود. در 
مراکـش مـن تصمیم گرفتـم تا آخر عمـرم در کویـر بدوم و 
باالخـره یـک ماراتنـی را در دنیـا ببـرم. آن موقـع بـه عنوان 
یـک پزشـک مـی دویـدم. تقریبـا در تمـام صحراهـای دنیـا 
مثـل مصـر، اردن، لیبـی، چیـن، امریـکا و ... دویـدم. وی بـا 
اشـاره بـه اینکه  تنها کسـی هسـتم کـه در دنیـا در کمتر از 
یـک مـاه هـم در قطب شـمال و هم در قطب جنـوب دویدم 
اظهـار داشـت: در نتیجـه مـن می توانـم بگویم همـه دنیا را 
دویدم. بیابان را دوسـت داشـتم و االن لوت را خیلی دوسـت 

دارم. مـن مـی خواهـم تا جایی که امـکان دارد افـراد زیادی 
را بـه ماراتـن لـوت بیاورم. 

بارگینـی بـا بیـان اینکـه کویر لـوت  تنها صحرایی سـت 
کـه تنـوع زیـادی دارد ابـراز داشـت: قضیه مد نظـر من یک 
رویـداد سـاالنه اسـت تـا هم لـوت را بشناسـند و هـم از این 
کویـر اسـتفاده کنند. وی اضافه کرد: مـن در تمام صحراهای 
دنیـا دویـدم ولـی انرژی که از لـوت گرفتم غیرقابل مقایسـه 
بـا دیگـر کویرهـا بود. لوت باعث شـد مو به تنم سـیخ شـود. 

چـون لوت فقط بیابان نیسـت، کارت پسـتال اسـت
صدور ويزا در فرودگاه کرمان

ایـن  در  کرمـان هـم  در  امـور خارجـه  وزارت  نماینـده 
نشسـت گفت: خوشـبختانه از زمان ایجـاد نمایندگی وزارت 
خارجـه در کرمـان حداقـل 8 سـفیر بـه کرمان دعوت شـده 
اسـت و بـه مـکان هـای دیدنی کرمـان رفتـه انـد. اعتمادی 
از کشـورهای  هـا  توریسـت  افـزود: سـفرا مشـتاق شـدند 
خودشـان بـه کرمـان بیاینـد. بـه همیـن خاطـر هم هسـت 
پیگیـر شـدیم دفتر صـدور روادیـد در فرودگاه کرمـان ایجاد 
شـود. ویزایـی که ما در فـرودگاه می دهیم ویـزای ورود یک 

ماهـه خواهـد بود. 
گفتنـی سـت ایـن  مسـابقات اردیبهشـت ماه سـال آیند 

برگـزار خواهد شـد. 

مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری کرمان:

با محدود کردن احزاب به شدت مخالفیم

قهرمان دوی ماراتن جهان:

دوی ماراتن بین المللی کوير 
بايد ساالنه برگزار شود

 رضا عبادی زاده

خبر

توزیع کارت خرید 
برای کودکان دچار 

سوء تغذیه در 
جیرفت

امـام  امـداد  کمیتـه  مدیـر 
شهرسـتان  )ره(  خمینـی 
جیرفـت گفـت: یکهـزار و 125 
کـودکان  بـرای  خریـد  کارت 
دچـار سـوء تغذیـه در ایـن شهرسـتان توزیـع شـده اسـت. بـه گـزارش ایرنا 
اسـماعیل امیـری افـزود: بیـش از 675 میلیون ریـال برای صـدور این کارت 
هـای اعتبـاری در نظـر گرفتـه شـده اسـت. وی بـا بیـان ایـن که ایـن طرح 
بـا مشـارکت شـبکه بهداشـت شهرسـتان در حـال اجراسـت گفـت: شـبکه 
بهداشـت شهرسـتان جیرفت با شناسـیایی کودکانی که بیماری سـوء تغذیه 
دارنـد آنهـا را بـه کمیتـه امـداد خمینـی )ره( معرفـی مـی کنـد و ایـن نهاد 
بـا بررسـی خانـواده بیمـار و در صـورت نیازمنـد بـودن، ایـن کارت را به آنها 
تحویـل مـی دهـد. وی اظهار کـرد: کارتـی که به خانـواده بیمـار تحویل می 
شـود ماهانـه 600 هزار ریال شـارژ می شـود و مـی توانند با ایـن کارت مواد 
غذایـی خریـداری کننـد.  مدیر کمیتـه امداد شهرسـتان جیرفـت گفت: اگر 
خانـواده نیازمنـد فرزنـدی دارد کـه دچـار سـوء تغذیـه اسـت بـا مراجعـه به 
شـبکه بهداشـت شهرسـتان مـی توانـد از مزایـای این طـرح بهره مند شـود.

جنوب کرمان به 
شهرک لجستیک 

نیاز دارد
و  نقـل  و  حمـل  مدیـرکل 
کرمـان  جنـوب  هـای  پایانـه 
گفت: ایجاد شـهرک لجسـتیک 
بـرای تکمیـل و توسـعه زنجیره 
آوری،  جمـع  ماننـد  تـدارکات 
فرآوری، بسـته بندی و توسـعه 
صـادرات محصـوالت جنـوب اسـتان در جیرفت ضروری اسـت. بـه گزارش 
ایرنـا کـوروش جهانبخـش کرمانـی افـزود: پایانـه بـار، پایانـه صادراتـی و 
فـرودگاه در جیرفـت بـه عنـوان سـه راس یک مثلـث برای داشـتن منطقه 
لجسـتیک، یـک امتیـاز محسـوب می شـود که می تـوان سـایر بخش های 
مـورد نیـاز بـرای ایجاد شـهرک لجسـتیک را در این مجموعه جـای گذاری 
کـرد. وی گفـت: بـا توجه بـه اینکـه تولیدات منطقـه جنوب کرمان بیشـتر 
مـواد فاسـد شـدنی هسـتند، حمـل و نقل بایـد جـاده ای - هوایی باشـد تا 
بصـورت مسـتقیم محصـوالت بـه بـازار هـدف برسـند.  وی افـزود: فعالیت 
مجـدد فـرودگاه جیرفـت از سـال گذشـته بـه عنـوان یکـی از پایـه هـای 
حمـل و نقـل ترکیبـی بـه مـا کمک کـرده اسـت و تعریـف هرچه سـریعتر 
مـرز هوایـی فـرودگاه جیرفـت بایـد اتفـاق بیفتـد زیـرا بـا تحقق ایـن مهم 

محصـوالت صادراتـی سـریعتر منتقـل می شـوند.

برداشت خرما در 
جنوب کرمان با 

روش مکانیزه
عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
سـازمان جهاد کشـاورزی جنوب 
کرمـان ، سـید یعقـوب موسـوی 
در بازدیـد از باغـات خرمـا اظهار 
داشـت : جنـوب کرمان با سـطح 
 400 و  هـزار   31 کشـت  زیـر 
هکتـار و تولیـد سـاالنه بیش از 182 هـزار تن خرما رتبه نخسـت تولید و رتبه 
دوم سـطح زیـر کشـت خرمـای کشـور را دارد. وی بـا اشـاره بـه هزینـه هـای 
بـاالی تولیـد محصـول خرمـا تصریـح کـرد: سـاالنه هزینه هـای باالیـی برای 
گـرده افشـانی، بسـتن خوشـه هـای خرمـا و همچنین برداشـت ایـن محصول 
بـه کشـاورزان تحمیـل مـی شـود کـه بـا روش مکانیـزه ایـن هزینه ها بسـیار 
کاهـش مـی یابـد.وی گفـت: عـالوه بـر هزینـه هـای مالـی، برداشـت خرما به 
طـور سـنتی باعـث ضررهـای جانـی نیـز بـه کشـاورزان مـی شـد زیـرا برخی 
درختـان خرمـا بیش از 20 متر ارتفـاع دارند و با اسـتفاده از روش مکانیزه این 
ضررها به صفر رسـیده اسـت. رییس سـازمان جهاد کشـاورزی جنـوب کرمان 
خاطرنشـان کرد: این سـازمان نخسـتین بار دو دسـتگاه مکانیزه برداشت خرما 
را بـا همـکاری بخـش خصوصـی تهیه کـرده که یکـی از این دسـتگاه ها تمام 

مکانیـزه و از نـوع کششـی و دسـتگاه دیگـر از نوع آسانسـوری اسـت.

احداث موزه باستان 
شناسی در جیرفت 

ضروری است
فرمانـدار جیرفت با اشـاره به 
تمـدن هفـت هـزار سـاله هلیل 
رود گفـت: احداث موزه باسـتان 
شهرسـتان  ایـن  در  شناسـی 
ضروری اسـت. بـه گـزارش ایرنا 
احمـد امینـی روش بـا اشـاره به 
دیـدار بـا مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دسـتی و گردشـگری اسـتان افزود: 
یکـی از مباحـث تاکیـد شـده در ایـن نشسـت تعییـن تکلیـف سـاخت موزه 
باسـتان شناسـی در جیرفـت بـود. وی گفـت: در کاوش های دهـه 70 که در 
شهرسـتان جیرفـت صـورت گرفـت، اشـیای تاریخـی زیـادی کشـف شـد که 
ضـرورت ایجـاب مـی کـرد مـوزه ای بـرای نگهـداری این اشـیا احداث شـود 
و بـه همیـن منظـور یـک قطعـه زمیـن در یکـی از بهتریـن نقاط شـهر برای 
احـداث مـوزه بـه میـراث فرهنگـی واگـذار شـد. وی اضافه کـرد: متاسـفانه با 
گذشـته چنـد سـال در این زمین یـک گودبـرداری صورت گرفتـه و همچنان 
بالتکلیـف مانـده اسـت لـذا بـرای حفـظ و نگهداری اشـیای کشـف شـده که 
گـواه تمـدن چنـد هـزار سـاله اسـت احـداث مـوزه ضـروری اسـت. فرماندار 
جیرفـت گفـت: یکـی از مباحـث دیگـر کـه در ایـن دیـدار تاکیـد شـد تداوم 

کاوش هـا در مناطـق باسـتانی جیرفـت بـود کـه قول مسـاعد داده شـد.

کمیته امداد  جهاد کشاورزی جنوب حمل و نقل و پایانه فرماندار جیرفت

کرمان ویچ
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در شماره های قبل در خصوص تشکیل هیئت مشورتی روزنامه اطالعات و تأسی شرکت اتوبوس رانی صحبت شد و در این شماره به طرح تأسیس دانشگاه در کرمان 
پرداخته خواهد شد.

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

تأسیس دانشگاه در کرمان؛ شوخی خطرناک 
 بخش سی و هشت

تأسیس دانشگاه در کرمان
 شوخی خطرناک 

 قابـل توجـه آن کـه در ابتـدای ایـن طرح، 
اجـرای ایـن کار حتی توسـط مسـئولین وقت 
نیـز غیـر ممکـن و محـال بـه نظر می رسـید، 
تـا جایـی که وزیر علـوم و آمـوزش عالی وقت 
)دکتـر حسـین کاظـم زاده( از آن بـه عنـوان 

»شـوخی خطرنـاک« یـاد کرده اسـت.
فتـح اهلل معتمـدی آورده: »... نخسـت  وزیر 
در یکـی از ناهارهای معـروف خود مرا دعوت 
کـرد و بـا زبانـی آمیخته به محبـت و پر نکته 
تلویحـاً بـه مـن فهماند که در شـرایط کنونی 
نبایـد انتظـار ارجـاع شـغل مناسـبی داشـته 
باشـم. از جملـه گفـت: بـرای کسـب اجـازه 
نبـود  از پیشـگاه شاهنشـاه الزم  تـو  انتقـال 
مـن عـذری بتراشـد زیـرا قبـاًل زمینـه ایـن 
کار آماده شـده بـود، چون فرمودنـد: »مأمور 
ناسـازگاری  ولـی  درسـت کار  خدمت گـزار، 
اسـت. او اخیـراً پیشـنهاد ایجـاد دانشـگاهی 
کـرده  کرمـان  در  نیکـوکار  یـک  خـرج  بـه 
اسـت، بهتـر اسـت فعـاًل بـه آن کار سـرگرم 
باشـد«.  پرسـیدم و جناب  عالـی الزم ندیدید 
تمجیدهـای  و  تعریـف  تأییـد  در  المحالـه 
خودتـان از مـن دفاعـی بفرماییـد؟ گفت: اگر 
بـاور می کنـی بـه عـرض رسـاندم، معتمـدی 
ظاهـراً  و  اسـت  کـرده  کرمـان  در  خدماتـی 
فرمودنـد:  هسـتند.  عالقه منـد  او  بـه  مـردم 
»ایـن را می دانـم و بـه همین دلیل سـفارش 
کنیـد در اجـرای برنامه تأسـیس دانشـگاه را 
کـه خدمـت بزرگی بـه احیـای منطقه جنوب 
شـرقی کشـور اسـت، دنبـال نمایـد و در این 
بـاره هم بـه او کمـک نمایید«. حـاال موضوع 
دانشـگاه کرمـان چـی اسـت، چه طور اسـت 
کـه مـن از ایـن موضـوع خبـر نـدارم؟ گفتم: 
مـرد آزاده و وطـن پرسـتی درصـدد اسـت، 
تـا 60 میلیـون تومـان صـرف فراهـم  فعـاًل 
سـاکن  فرزنـدان  تحصیـل  وسـایل  سـاختن 
مناطـق دورافتـاده و عقـب مانـده کشـورش 
مراجعـه  مـن  بـه  او  پیـش  چنـدی  نمایـد. 
کـرد و منظـور خـود را اعـالم نمـود. من هم 
مراتـب را گـزارش دادم، ظاهـراً موضـوع بـه 
وزارت علـوم مراجعه شـده اسـت چـون دکتر 
کاظـم زاده )1( دو روز پیـش بـه مـن تلفـن 
کـرد و معتقد بود پیشـنهاد دهنده »شـوخی 

خطرناکـی« را عنـوان کـرده اسـت!! 
هویـدا گفـت: امیـدوارم واقعاً قصد شـوخی 
و بـازی کـردن بـا حیثیـت و اعتبـار معتمدی 
عزیـز در بیـن نباشـد!! گفتـم: به هـر حال هر 
چـه باشـد از بـازی مغرضانـه ای کـه مقامـات 
انتظامـی و امنیتی جنـاب عالـی ناجوانمردانه 
می کننـد،  مـن  امثـال  و  مـن  سرنوشـت  بـا 
خطرناک تـر نیسـت ... گفـت: تـو را می فهمـم 
ولـی بـه تـو حـق نمی دهـم چـون درافتـادن 
بـا زورمنـدان کار خردمنـدان نیسـت. بـه هـر 
حـال بـا پشـت کار و ایمانـی کـه در تو سـراغ 
دارم بـه زودی تـو را در رأس دانشـگاه کرمان 

)2( می بینـم«. 

]متن سند[:
]نشـان[: شـیر و خورشـید ـ وزارت علـوم و 

آمـوزش عالـی ـ دفتـر وزیر
تاریخ: 28/ 5/ 51]13[ ـ شماره: 10237

جنـاب آقـای فتـح اهلل معتمـدیـ  نماینـده 
مؤسـس دانشـگاه کرمان

شـورای گسـترش آمـوزش عالی در جلسـه 
تأسـیس   1351  /4  /20 مـورخ  هشـتادم 
دانشـکده علوم در سـال 54 ـ 53 و دانشـکده 
را در  فنـی در سـال تحصیلـی 55 ـ 1354 
دانشـگاه کرمـان تصویـب نمـود و توصیه کرد 
کـه پس از فراهـم آمدن مقدمـات امر حداقل 
یک سـال قبل از تأسـیس دانشـکده پزشـکی، 
شـورای  بـه  مجـدداً  آن  تأسـیس  تقاضـای 
گسـترش ارایـه گـردد. اجـازه فوق بـه منظور 
فراهـم آوردن تسـهیل جهت سـرمایه گذار در 
تهیـه مقدمـات امـر و نقشـه جامـع دانشـگاه 
اسـاس نامه  قبـول  و  گردیـد  صـادر  کرمـان 
نمونـه و کلیـه ضوابط آموزشـی الزامی اسـت.

خواهشـمند اسـت بـرای اطـالع از نظـرات 
وزارت علـوم و بحـث در مورد ضـرورت تنظیم 

و  علـوم  دانشـکده  در  دبیـر  تربیـت  برنامـه 
همچنیـن اطـالع از نظـرات و راهنمایی هـای 
مـورد  در   )3( آریامهـر  صنعتـی  دانشـگاه 
و  جلـب  برنامـه  تنظیـم  و  فنـی  دانشـکده 
اسـتخدام کادر آموزشـی و پذیـرش دانشـجو 
بـا وزارت علـوم و آموزش عالـی تماس حاصل 

فرماینـد.
]امضـا[:  فضـل اهلل اکبـری )4( ـ  معـاون 

آموزشـی و پژوهـش
روند تأسیس دانشگاه کرمان

 به روايت مطبوعات
در ایـن قسـمت جهـت آشـنایی بیشـتر بـا 
کـم و کیـف پیشـینه طرح تأسـیس دانشـگاه 
کرمـان، نگاهـی خواهیم داشـت به سـیر روند 

ایـن طـرح در هیئت مشـورتی.
چنـد مـاه پـس از تشـکیل هیئت مشـورتی 
روزنامـه اطالعات در کرمان، اولین بار تأسـیس 
دانشـکده کشـاورزی در کرمـان توسـط هیئت 
هدایتـی  دکتـر  در سـفر  و  مطـرح  مشـورتی 
)وزیـر آمـوزش و پـرورش( بـه کرمـان اعـالم 
گردیـد. روزنامـه اطالعات در گزارشـی از سـفر 

وزیـر آمـوزش و پـرورش بـه کرمان، بـا عنوان 
»وزیـر آمـوزش و پـرورش در جلسـه هیئـت 
مشـورتی روزنامـه اطالعـات در کرمـان خطاب 
بـه اعضـاء هیئـت گفـت: احتیاجـات فرهنگی 
کرمـان را صحیـح تشـخیص داده ایـد« آورده: 
»... وزیـر آمـوزش و پرورش سـپس در جلسـه 
اعضـای هیئـت مشـورتی روزنامـه اطالعات در 
کرمـان شـرکت نمـود و پـس از آشـنایی بـا 
اعضـای هیئت، آقـای ایران پور یکـی از اعضای 
هیئـت مشـورتی احتیاجـات فرهنگـی کرمان 
از قبیـل تأسـیس دانشـکده کشـاورزی، ایجـاد 

باشـگاه فرهنگیـان ... را بـه اطـالع رسـانید. 
وزیـر آمـوزش و پـرورش در پاسـخ آقـای 
اطالعـات  روزنامـه  داشـت:  اظهـار  ایران پـور 
یکـی از روزنامه هـای وزیـن و آموزنـده کشـور 
می باشـد و مـن از اعضـای هیئـت مشـورتی 
روزنامـه اطالعـات در کرمـان کـه احتیاجـات 
فرهنگـی شـهر خـود را کامـاًل درک کـرده و 
بـه ترتیـب اهمیت احسـاس نموده اند، تشـکر 
می کنـم ... سـپس بـرای انجـام پیشـنهادهای 
هیئـت مشـورتی وعـده مسـاعد داد ...« )5(. 
و  آمـوزش  وزیـر  مسـاعد  قـول  ایـن  امـا 
هیئـت  اعضـای  و  نگردیـد  عملـی  پـرورش 
مشـورتی، بـا پیگیـری آن، عـالوه بر تأسـیس 
دانشـکده کشـاورزی، اینک تأسـیس دانشکده 
فنـی را نیـز ضـروری دانسـته و بـر تأسـیس 

آنـان اصـرار داشـتند. 
»... اگـر در نظـر گرفتـه شـود کـه هفتـاد 
صنایـع  اولیـه  مـواد  تهیـه  کارهـای  درصـد 
ذوب آهـن در کرمـان انجـام می شـود، اهمیت 
تأسـیس چنیـن دانشـکده ای )فنـی( در ایـن 
احسـاس می گـردد. در ضمـن  بیشـتر  شـهر 
وعـده ایجـاد دانشـکده کشـاورزی در کرمـان 
اهالـی  و  کشـیده  کجـا  بـه  نیسـت  معلـوم 
منتظرنـد کـه مقامـات مسـئول از چگونگـی 

امـر آنـان را آگاه سـازند«. )6(. 
چنـد مـاه بعـد در سـی و نهمیـن جلسـه 
هیئـت مشـورتی روزنامه اطالعات، باز مسـئله 
تأسـیس دانشـکده  در کرمان با تیتـر »کرمان 
احتیـاج  آموزشـی  عالـی  موسسـه  چنـد  بـه 
]ابوالفتـح   ...« گردیـد:  مطـرح  دارد«  مبـرم 
ژنـد[ مطابـق آمـار اداره آمـوزش و پـرورش، 
نسـبت  بـه  اسـتان  ایـن  محصلیـن  تعـداد 
جمعیـت بیشـتر از سـایر نقـاط کشـور اسـت 
فارغ التحصیـالن  تعـداد  بـه همـان نسـبت  و 
آن زیادتـر اسـت و هـر سـاله تعداد زیـادی از 
جوانـان فارغ التحصیـل روانـه تهران می شـوند 
تـا در آنجـا بـا هزینه های گزاف بـه تحصیالت 
خـود ادامـه دهنـد و متأسـفانه ایـن جوانـان 
کرمـان  بـه  دیگـر  تحصیـل  اتمـام  از  پـس 
هـر  کرمـان  ترتیـب  بدیـن  نمی گردنـد.  بـاز 
سـاله عـالوه بـر صـرف مبالـغ گـزاف، مقـدار 
معتنابهـی مغـز و فکر جوان و فعـال خود را از 
دسـت می دهـد؛ در حالـی که احتیـاج مبرمی 
بـه آن ها دارد. بایسـتی بـرای جلوگیری از این 
کار، یـک یـا دو موسسـه عالـی آموزشـی در 
کرمان تأسـیس شـود کـه فارغ التحصیالن در 

آن هـا بـه تحصیـل مشـغول شـوند. مـا در دو 
رشـته احتیـاج بـه مـدارس عالی داریـم که با 
اسـتفاده از آن هـا بتوانیـم متخصـص تربیـت 
اکتشـافات  بـه  مربـوط  رشـته  یـک  کنیـم؛ 
ذوب آهـن  بـه  مربـوط  امـور  و  زغال سـنگ 
]اسـت[ کـه احتیـاج بـه کارمنـد فنـی زیـاد 
تأسـیس  تکنولـژی  انسـیتو  بایسـتی  و  دارد 
کشـاورزی  بـه  مربـوط  دیگـر  رشـته  شـود. 
اسـت چـون چنـد محصـول منحصـراً در این 
بـرای  بایسـتی  می آیـد؛  عمـل  بـه  اسـتان 
تربیـت متخصصین کشـاورزی، موسسـه عالی 

کشـاورزی ایجـاد گـردد«. )7(.  
در  و  مکـرر  صـورت  بـه  درخواسـت   ایـن 
هـر جلسـه توسـط یکـی از اعضـا اعـالم و در 
روزنامـه اطالعـات منعکـس می شـد )8(. تـا 
در پـی سـفر هیئـت بازرسـان نخسـت وزیری 
بـه کرمـان، ایـن درخواسـت اعـالم و از آنـان 
خواسـته شـد تـا با انعـکاس درخواسـت مردم 
کرمـان، زمینه هـای تأسـیس دانشـکده فنی و 

کشـاورزی فراهـم گـردد. 
افـزود نکتـه دیگـری  »... محمـد صنعتـی 
کـه طـرح آن در اینجـا الزم به نظر می رسـد، 
موضـوع تأسـیس دانشـکده کشـاورزی اسـت 
کـه بارهـا از طـرف مـردم و اعضـای هیئـت 
زمینـه  ایـن  در  امـور  اولیـای  بـه  مشـورتی، 
یـادآوری گردیـده اسـت و حتی وزیـر آموزش 
تأسـیس  کرمـان،  از  بازدیـد  در  پـرورش  و 
دانشـکده کشـاورزی را در کرمـان تأییـد کرد 
و بـه اهالـی این شـهر وعـده داد که بـه زودی 
مقدمـات تأسـیس آن را فراهـم خواهـد کـرد 
ولـی متأسـفانه تـا کنـون خبـری از تأسـیس 

دانشـکده کشـاورزی نشـده اسـت«. )9(.
در پایـان جلسـه نیـز یکـی از افـراد هیئـت 
ایـن  قبـول  بـا  نیـاکان(  )دکتـر  بازرسـی 
اعـالم  مشـورتی  هیئـت  اعضـای  خواسـته ی 
نمـود: »... تأسـیس دانشـکده در کرمـان حق 
مـردم ایـن شهرسـتان اسـت، زیـرا در غالـب 
اسـتان ها یـک یا چنـد دانشـکده ایجاد شـده 
و در کرمـان هـم بایـد دانشـکده ای احـداث 

.)10( گـردد« 
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سالمت

کلینیک زیبایی - پزشکی پیام ما

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

باشـیم. داشـته 
خواننـدگان محتـرم لطفـا سـواالت خـود را در 
رابطـه با تمام رشـته هـای تخصصی پزشـکی را 
بـه شـماره 10009353412500 پیامـک کنید تا از 
طریـق دکتـر صفا بـا پزشـکان متخصـص حاذق 
شـهرمان در میـان گذاشـته و پاسـخ را در ایـن 

سـتون چـاپ کنیم.
شماره تلفن مطب دکتر صفا: 

32478203
www.drsafa.org

0935...3268
بـا سـالم چنـد وقتـی هسـت ریـزش مـو دارم مـی 
خواسـتم بدونـم با انجـام مزوتراپی مو میشـه از ریزش 

مـو جلـو گیـری کرد ؟
پاسـخ : بایسـتی علت اصلی ارزیابی و درمان شـود. 
مـزو تراپـی در کنـار سـایر درمـان هـا کمـک کننـده 

ست. ا

0913...2846
سـالم .روزتـون بخیر.چنـد ماهی اسـت کـه متوجه 
شـدم که قرنیه چشـمم کدر شـده اما مشـکل خاصی 
اینکـه مـن 21 سـال  باتوجـه بـه  در بینایـی نـدارم 
دارم مشـکل خاصـی دراینـده برایـم بـه وجـود نمـی 

اید؟ممنـون میشـم راهنمایـم کنیـد. 
پاسـخ : باسـالم. جهـت بررسـی کـدورت قرنیـه که 
اخیـرا ایجاد شـده می بایسـت معاینه چشـم پزشـکی 
انجـام شـود و بـر اسـاس یافته هـای معاینـه در مورد 
وضعیـت چشـم در آینـده نظـر داد، لـذا شـما نیز می 

بایسـت توسـط چشـم پزشـک معاینه شوید.

0936...8736
بـا عرض سـالم و خسـته نباشـید ایـا لیـزر yag  با 
جراحـی الزیک فـرق دارد؟ لیـزر yag در چه مواردی 

اسـتفاده می شود؟
پاسـخ : بـا سـالم. لیـزر yag بـرای مـوارد خـاص 
اسـت و بـا لیـزر جهـت رفـع ضعـف چشـم متفـاوت 

. ست ا

0933...5691
سـالم با تشـکر وخسـته نباشـید. من تقریبا 8 ساله 
کـه پالکـت خونـم بیـن 100 تـا 130 بـوده و تمامـی 
دکترهـا مـی گویند که مسـاله خاصی نیسـت تا زمانی 
کـه بـه 60 برسـد و داروی خاصـی هم تجویـز نکردند 
بـه غیـر از اسـید فولیک که بـه خاطرکم خونـی بود و 
خـوب شـد. امـا بـه تازگی بـه خاطر رماتیسـم سـتون 
مصـرف  سولفاسـاالزین  و  ناپروکسـن  قـرص  فقـرات 
میکنـم کـه باعـث کاهـش پالکت شـده )99 شـده( و 
نگرانـم کـرده کـه بـه همیـن طریق پیـش بـرم و دارو 
مصـرف کنـم پاییـن تـر بیـاد. لطفـا راهنمایـی کنید.  
البتـه مـن در این سـال هاعمل چشـم نیز انجـام داده 

ام و پالکتـم تاثیـری در جراحی نداشـته اسـت. 
پاسـخ : با سـالم خدمت شـما دوسـت عزیز پالکت 
در ایـن حـد نیـاز بـه درمـان نـدارد ولـی بایـد تحـت 
بیمـاری  خـود،  کـه  نکنیـد  فرامـوش  باشـید  نظـر 
هـای رماتیسـمی مـی توانـد باعـث افت پالکت شـود 
بنابرایـن ایـن بیمـاری زمینـه ای کـه بـه خاطـر آن 
داروهـای فـوق را مصـرف مـی کنیـد می توانـد باعث 

پالکت شـود. افـت 

0913....3262
با سـالم و خسـته نباشـید مـن می خواسـتم ببینم 
امـکان دارد کـه یـک دنـدان کشـیده شـود و دوبـاره 
سـر جای خود گذاشـته شـود؟ انجـام ایـن کار از نظر 

پزشـکی درسـت است؟ 
پاسـخ : سـالم بلـه، در بعضـی مـوارد نادر مـی توان 

دندان کشـیده شـده را سـر جایش قـرار داد.

کسـانی کـه در پـی کاهش وزن هسـتند، 
پوسـت  شـدن  شـل  و  افتادگـی  معمـوال  
قسـمت هـای از بـدن را تجربـه مـی کننـد، 
چنیـن وضعیتی واقعا خوشـایند نیسـت. این 
مشـکل بیشـتر در صـورت، گـردن، بازوهـا، 
شـکم و ران اتفـاق مـی افتـد. امـا راه چـاره 

چیسـت؟
آب فراوان بنوشید

پوسـت سـالم در واقـع پوسـتی اسـت که 
هیدراتـه باشـد. بـه همیـن دلیـل همیشـه 
بایـد یک بطـری آب در دسـترس تان باشـد 
تـا بتوانیـد همیشـه از آن بنوشـید. همچنین 
مطمئـن شـوید که از نوشـیدنی های ناسـالم 
چـرا  مـی  کنیـد،  دوری  نوشـابه  همچـون 
کـه آن هـا دارای مـواد شـیمیایی ناسـالمی 

 . هستند
همیشه ورزش کنید

اگـر در حـال مراعـات و اجرای یـک رژیم 

غذایـی هسـتید، بایـد یک برنامه ی ورزشـی 
را نیـز دنبـال کنیـد. ورزش کـردن، نـه تنها 
بـه شـما کمک خواهـد کرد تا سـریع تر وزن 
کـم کنیـد، بلکه باعث خواهد شـد تا پوسـت 
شـما ظاهـر بهتری پیـدا کنـد. ورزش منظم، 
قابلیـت ارتجاعـی طبیعـی پوسـت را افزایش 
خواهـد داد، و آنـرا صـاف  و نـرم و سـالم  تـر 

خواهـد کرد. 
  بتدريج وزن کم کنید

فراینـد سـفت شـدن پوسـت کنـد اسـت، 
بـه همیـن دلیـل ریتمی کـه وزن تـان را کم 
می کنیـد هـم بایـد تدریجـی باشـد. از ایـن 
رخ  زمانـی  واقعـی،  وزن  کاهـش  گذشـته، 
خواهـد داد کـه تغییـرات مهمـی در سـبک 
تغییـرات،  ایـن  ایجـاد کنیـد.  تـان  زندگـی 
زمـان برنـد امـا از رژیـم یـو یـو جلوگیـری 
کـرده و احتمال شـل و افتاده شـدن پوسـت 

بـدن تـان را کـم مـی کنـد. 

مصرف آنتی اکسیدان ها
چگونگی جلوگیری از شـل شـدن پوسـت 
پـس از الغـری در رژیـم غذایـی خـود بـه 
انـدازه کافـی از آنتـی اکسـیدان هـا و روغن 
هـای سـالم اسـتفاده کنیـد خـوردن میـوه 
هـای تـازه، سـبزیجات، آجیـل و روغن های 
سـالم کمـک خواهـد کـرد تـا پوسـت سـالم 

باشید. داشـته 
نقش مکمل ها در شل شدن پوست

بـا وجـود اینکـه تمـام مـواد مغـذی مورد 
نیـاز بـدن را دریافت می کنید ولـی در رژیم 
هـای کاهـش وزن از مکمل مولتـی ویتامین 
اسـتفاده کنید تـا اطمینان حاصـل کنید که 
هیـچ مـاده ضـروری را از دسـت نـداده ایـد 
مطمئن شـوید مولتی ویتامینی که اسـتفاده 
 A, C, K, مـی کنیـد دارای ویتامیـن هـای
E و ویتامیـن هـای ب کمپلکـس را داشـته 
باشـد زیـرا ایـن ویتامیـن هـا برای سـالمت 

پوسـت مهـم می باشـند مـواد معدنـی مانند 
)لنیـوم، مـس و روی( برای سـالمتی پوسـت 

اسـت.  ضروری 
ماساژ به صاف شدن پوست 

کمک می کند
ماسـاژ هفتگـی داشـته باشـید انجام یک 
ماسـاژ مکـرر با اسـتفاده از حـرکات افلوراژ 
) لمـس حسـی ( یـک تکنیکـی اسـت کـه 

بـه بهبـود گـردش خـون کمـک مـی کنـد 
و راه بسـیار خوبـی بـرای سـالمت پوسـت 
اسـت بـا یـک ماسـاژ حرفـه ای مـی تـوان 
کـرد.  کمـک  سـلولیت  کـردن  صـاف  بـه 
تکنیـک هـای فـوق العـاده ی زیـادی برای 
ماسـاژ پوسـت وجـود دارد از یک لوسـیون 
اسـتفاده  پوسـت  بـرای  بـا کیفیـت خـوب 

. کنید

راه های سفت کردن پوست بعد از کاهش وزن
سالمت

9 اشتباه زنان در روابط زناشويی
 به کوشش عطیه بهره بر

هـر رابطـه ای منحصـر بـه فـرد اسـت و موقعیـت 
هـا و شـرایط خـاص خـودش را دارد؛ امـا زنـان در 
روابـط زناشـویی گاهـی کارهایـی انجـام مـی دهنـد 
کـه اغلـب بـدون اینکـه متوجه شـوند، خدشـه ای به 
حـس مشـترک شـان وارد مـی کنـد. در این نوشـتار 
چندیـن نکتـه آمـده که بایـد در این خصـوص به آنها 
توجه داشـت تا کم ترین آسـیب های ناخواسـته وارد 

زندگـی عاطفی شـود.
1- از کم ارزش کردن خود بپرهیزيد

آسـیب پذیـر بـودن و نداشـتن امنیـت در جهـان 
امروز بسـیار آسـان اسـت. شـما دائما باید بـا موفقیت 
هایـی که کسـب مـی کنید، خـود را به اثبات رسـانده 
بـه رو شـوید؛  رو  پیـروزی هـا و شکسـت هـا  بـا  و 
بنابرایـن تخریـب و از بیـن بـردن عزت نفـس و ارزش 
شـخصی افراد سـاده اسـت. سـعی کنید کـه از ارزش 
هـای خـود کم نکنیـد. بدانید که شـما ارزش و لیاقت 
همـه چیـز را در جهـان داریـد و شایسـته هـر آنچـه 

هسـتید. دارید، 
2-   از تکیه محض به شريک زندگی خود 

بپرهیزيد
تکیـه کـردن بـه کسـی بـرای حمایـت، چیـز بدی 
نیسـت، امـا وابسـتگی به کسـی تـا حدی کـه تبدیل 
بـه تنهـا پشـت و پنـاه شـما شـود، روشـی نادرسـت 
اسـت. ایـن کار بعدها باعث می شـود ارزش شـخصی 
شـما، ثبـات احساسـی و شـادی تـان بـه چیزهایـی 
وابسـته شـود کـه خودتـان هیـچ کنترلـی روی آنهـا 
نداریـد. به شـریک زندگـی خود بـرای حمایت متقابل 

تکیـه کنیـد، امـا بـه او محتاج نباشـید.
3-  به برقراری ارتباط کم توجه نباشید

بـه  شـود،  مـی  مشـکل  همسـرتان  درک  گاهـی 
خصـوص زمانـی کـه افسـرده، عصبانـی یـا ناراحـت 
هسـتید، بنابراین بهتر اسـت کـه در آن لحظه موضوع 
را رهـا کنیـد. اکثـر اوقات صحبـت، پرسـش، برقراری 
ارتبـاط کالمـی در یـک رابطـه ایـده خوبـی اسـت، 
مخصوصـا اگـر احسـاس مـی کنید کـه نتوانسـته اید 
نیـاز شـریک زندگی خود یـا روش برقـراری ارتباط با 
وی را درک کنیـد. انجـام چنیـن کاری، رابطه شـما را 
تقویـت کـرده و بـه هر دو طـرف درک بهتری از حس 

و حـال یکدیگـر مـی دهد.
4-  برای تغییر همسرتان تالش نکنید

زنـان و مـردان نسـل مـا و نسـل پیش از مـا، کمی 
در روش تفکـر، عمـل و رفتـار بـا هـم تفـاوت دارنـد. 
البتـه نمـی تـوان گفـت همـه آنهـا، بلکـه ایـن امـر 
دربـاره تعـداد زیـادی از مـا صـادق اسـت. نکاتـی در 
شـریک زندگـی شـما وجـود خواهد داشـت که شـما 
آنهـا را دوسـت داریـد و برخـی را نیز دوسـت ندارید. 

قطعـا ترجیـح می دادید که همسـر شـما برخی از آن 
نـکات و صفـات را نداشـت، امـا اکنون کـه این صفات 
را دارد، کمـی آنهـا را بـرای خـود قابل تحمـل کرده و 
سـعی کنیـد بـه آنها عـادت کنید. سـعی نکنیـد او را 
بـه سـمت عالئق خـود سـوق داده و تغییـر دهید؛ در 
عـوض بیشـتر روی آنچـه می پسـندید، تمرکـز کرده 
و کمتـر بـه چیزهایـی کـه نمی پسـندید، فکـر کنید.

5-  آنچه را برای شما انجام می دهد، بی 
ارزش نکنید

روابـط  دربـاره  زنـان  تفکـرات  بـا  مـردان  برخـی 
عاشـقانه آشـنایی دارنـد؛ امـا اغلـب مـردان بـا اینکـه 
واقعـا عاشـق زنـان خـود هسـتند، بـه نـدرت طبـق 
تعریـف یـک زن از رابطـه عاشـقانه پیـش مـی رونـد. 

دقـت کنیـد کـه فقـط چـون همسـرتان چیزهایـی را 
کـه بـه او گفتـه ایـد، به خاطـر نـدارد، نبایـد او را بی 
توجـه بدانیـد. درعـوض کارهای زیـادی را هـم انجام 
مـی دهـد. اگـر مـی خواهیـد کاری را انجـام دهـد، 
گاهـی مسـتقیما آن را بـه او یـادآوری کنیـد. بـه این 
صـورت زندگـی را هـم بـرای او و هـم بـرای خودتـان 

کنید. مـی  آسـان 
6- از آنچه خارج از کنترل شماست عیب 

جويی نکنید
کـه  مـی شـوند  کسـانی خلـق  توسـط  خاطـرات 
بـرای کوچـک تریـن جزئیات متـه به خشـخاش نمی 
گذارنـد. سـعی کنیـد بـه نـدرت کارهـا را در زندگـی 
هدایـت کنیـد و اجـازه دهید امـور آن طور کـه باید و 

شـاید صـورت بپذیرنـد. اینکه وقتـی برنامه هـا تغییر 
می کنند، افسـرده شـوید امـری طبیعی اسـت، اما به 
فکـر فرورفتـن و پژمرده شـدن به خاطر ایـن تغییرات 
یـا گریـه و زاری کردن یـا دائما کنایـه زدن، می تواند 
یـک خاطـره خـوب در حـال رقـم خـوردن را خـراب 
کـرده و حـال و هـوای خودتـان و شـریک زندگی تان 
را تلـخ کنـد. حتـی اگـر تغییـر در برنامـه هـا چیـزی 
اسـت کـه نمـی توانیـد اصـال تحمـل کنیـد و روی 
سـالمت و امنیـت شـما اثـر ناخوشـایند دارد، سـعی 
کنیـد روی جزئیـات تاکیـد نکنیـد. از زمـان بـا ایـن 
فکـر لـذت ببریـد که چه چیـزی می توانـد یک عنصر 

شـگفتی سـاز در همیـن حـال حاضر باشـد.
7- سعی در سلب آزادی های همسر خود 

نداشته باشید
هیـچ مشـکلی در خواسـتن یـک رابطـه طوالنـی 
و امـن وجـود نـدارد. همگـی مـا تغییـر مـی کنیـم و 
تکامـل پیـدا مـی کنیـم. هـم بـه خودتـان و هـم بـه 
شـریک زندگـی تـان فرصـت بدهیـد. بـرای تقویت و 
تحکیـم رابطـه و از بیـن بـردن حـس عدم امنیـت، با 
شـریک زندگـی خـود صحبـت کنید تـا راهـی بیابید 
بـرای ایجـاد و سـاختن شـرایطی کـه حـس امنیـت 

بیشـتری در آن داریـد.
8- به وفاداری احترام بگذاريد

روابـط از مراحـل دشـواری گـذر مـی کننـد و در 
طـول ایـن مراحل اسـت کـه ما آسـیب پذیـر و حتی 
گاهـی ناراحـت مـی شـویم. اگـر ایـن چنیـن شـد، با 
شـریک زندگـی خـود صحبـت کنیـد. در صورتـی که 
چیـزی متفـاوت مـی خواهیـد کـه رابطـه فعلـی تان 
بـه شـما نداده اسـت، پس شـجاعت داشـته باشـید و 
آن را بیـان کنیـد، امـا اگـر ایـن شـجاعت را نداریـد، 
اعتمـاد موجـود بیـن خـود و شـریک زندگی خـود را 
بـرای یـک لحظـه ضعـف یـا وسوسـه تخریـب نکنید. 
بایـد طـوری بـا شـریک زندگی خـود رفتـار کنید که 
دوسـت داریـد او با شـما رفتـار کند. به وفـاداری تمام 

و کمـال احتـرام بگذارید.
9-  به جای او تصمیم نگیريد

همـه مـا دوسـت داریـم گفتـه هـای مـان نقـش و 
رتبـه ای خـاص در انتخـاب هـا و تصمیمـات شـریک 
زندگـی مـان داشـته باشـد. همین باعث می شـود که 
هـر فـرد متاهلـی احسـاس خاص بـودن بکنـد، اما در 
بسـیاری مواقـع هـم زیـاده روی مـی کنیـم. بـه یـاد 
بیاوریـد زمانـی کـه کسـی در تصمیـم گیـری هـای 
شـما دخالـت مـی کنـد، چه حسـی پیـدا مـی کنید؟ 
بـرای شـریک زندگـی شـما هـم دقیقـا همیـن طـور 
اسـت. بـه خاطـر همسـرتان هـم کـه شـده، بـه جای 

او تصمیـم نگیریـد.

آگهی دعوت به افراز 
نظر به اینکه آقای/خانم اعظم حسـن زاده طبق وکالتنامه شـماره 20801 مورخ 94/3/27 برابر درخواسـت وارده بشـماره 
94/9480/و مبنـی بـر افـراز پـالک 3375 اصلی بخش یـک کرمان واقع در خیابـان دادبین کوچه شـماره 6 را به وکالت 
از طرف مجید رسـتمی بارانی به علت معلوم نبودن اقامتگاه سـایر شـرکاء از طریق صدور آگهی نموده لذا بدینوسـیله به اسـتناد 
مـاده 6 آئیـن نامـه قانون افراز و فروش امالک مشـاع به سـایر مالکین و همچنین به اشـخاصی که در پالک مزبور ذینفع هسـتند 
اعالم می دارد که افراز سـهمی خواهان که موازی سـه دانگ مشـاع از ششـدانگ پالک فوق الذکر می باشـد در مورخه 94/6/25 
روز چهارشـنبه سـاعت 8 صبـح در محـل وقـوع ملـک مزبور به عمل خواهـد آمد کلیه افراد ذینفـع می توانند در تاریخ ذکر شـده 
در محـل حضـور بهـم رسـانند عـدم حضـور آنان مانـع از انجـام علمیات افـراز نخواهد بـود این آگهی مطابـق مـاده 17 آئین نامه 

اجرائـی مفـاد اسـناد رسـمی الزم االجراء به کلیـه افراد ذینفع ابـالغ و فقط در یک نوبت انتشـار می یابد.
تاریخ انتشار آگهی: 94/6/16

کفیل ثبت اسناد و امالک شهرستان کرمان- امین رضا قوام  م الف 2321              

آگهی صدور سند مالکیت
نظـر بـه اینکـه ششـدانگ پالک 6/395 بخـش 4 کرمان بنـام خانم گیالن ارومیـه ئی فرزند محمدحسـین در ذیل ثبت 
1498 صفحـه 201 دفتـر 14 ثبـت و سـند مالکیـت آن صـادر و تسـلیم گردیده که آقـای غالمرضا ارومیـه ئی بموجب 
مشـروحه وارده 94/18251-94/5/28 درخواسـت صدور سـهم االرث خود را نموده و مدعی هسـتند سند مالکیت پالک 
مزبـور نـزد احـدی از ورثـه می باشـد لذا باسـتناد تبصره سـه اصالحی مـاده 120 آئیـن نامه قانون ثبـت مراتب در یـک نوبت در 
تاریـخ منـدرج در ذیـل آگهـی مـی شـود تا چنانچه کسـی مدعی انجام معامله نسـبت به ملک فـوق الذکر با وجود سـند مالکیت 
نـزد خـود مـی باشـد ظـرف مـدت ده روز پس از انتشـار آگهی بـه اداره ثبت شهرسـتان کرمان مراجعـه و اعتراض خـود را ضمن 
ارائـه اصـل سـند مالکیـت یـا سـند معامله تسـلیم نماینـد واال پـس از مدت مذکور نسـبت بـه صدور سـند مالکیت سـهم االرث 

خواهـان اقدام خواهد شـد.
تاریخ انتشار: 94/6/16

کفیل ثبت شهرستان کرمان- امین رضا قوام   م الف 2315

آگهی فقدان سند مالکیت
آقـای علـی اصغـر مشـاق فرزنـد اکبر بدعـوی تولیت مالک ششـدانگ پالک یـک فرعـی از 3990 اصلی واقـع در بخش 
4 کرمـان کـه سـند مالکیـت آن بشـرح ثبت شـماره 2660 صفحـه 501 دفتر 28 صادر و تسـلیم گردیده اسـت. ضمن 
تسـلیم دو بـرگ استشـهاد محلـی تصدیق امضا شـده مدعی اسـت سـند مالکیـت پالک مزبـور بعلت نامعلـوم مفقود و 
درخواسـت سـند مالکیـت المثنـی نمـوده لذا باسـتناد اصالح تبصـره یک اصالحـی مـاده 120 آئین نامـه قانون ثبـت مراتب در 
یـک نوبـت در تاریـخ منـدرج در ذیـل آگهی می شـود تا چنانچه کسـی مدعی انجام معامله نسـبت بـه ملک فوق الذکـر با وجود 
سـند مالکیـت نـزد خـود می باشـد ظرف مـدت ده روز پس از انتشـار آگهـی بـه اداره ثبت شهرسـتان کرمان مراجعـه و اعتراض 
خـود را ضمـن ارائـه اصـل سـند مالکیت یا سـند معامله تسـلیم نماینـد واال پـس از مدت مذکور نسـبت به صدور سـند مالکیت 

المثنـی اقدام خواهد شـد.
تاریخ انتشار: 94/6/16

کفیل ثبت شهرستان کرمان- امین رضا قوام  م الف 2318

زنجبیل، داروي
 ضد کلسترول 
زنجبیـل مي توانـد  مصـرف 
کاهـش  را  خـون  کلسـترول 
دهـد و بـه صـورت قـوي بـه 
عنـوان یـک داروي ضد اعتیـاد 
بـه مرفین عمل کنـد. زنجبیل، 
 i ب  و  باریـک  روده   حـرکات 

 ویـژه کولـون را کاهـش مي دهـد و در درمان سـندروم روده تحریک پذیر 
)IBS( نـوع اسـهالي مـي توانـد موثـر باشـد.  در بیمارانـي  که بـه آرتروز 
غیرالتهابي مبتال بودند، از زنجبیل اسـتفاده شـده و درد بیماران و ناتواني 
آنهـا کاهـش یافته اسـت. در زناني که خونـروي دوران عادت  ماهانه  شـان 
زیـاد بـوده اسـت، زنجبیـل مصـرف  شـده و در  طـي سـه  دوره قاعدگـي، 
میـزان خونـروي به  مقدار زیادي کاهش یافته اسـت. تعـدادي از مبتالیان 
بـه دیابـت نـوع دو، کـه ازنجبیـل اسـتفاده کردنـد قند خون شـان به طور 
محسوسـي کاهـش داشـته اسـت. مصـرف زنجبیـل مـي تواند کلسـترول 
خـون را کاهـش دهـد و بـه صورت قـوي به عنـوان یـک داروي ضد اعتیاد 
بـه مرفیـن عمل کنـد. زنجبیل در درمـان آلزایمر نیز بـه  کار رفته و اثرات 
خوبـي گزارش  شـده اسـت. ایـن گیاه در اسـهال و اسـتفراغ هاي ناشـي  از 

رتروویـروس نیـز مصـرف  شـده و نتایـج خوبـي به  دسـت آمده اسـت.  

برای درمان
زخم های دهان چه 
کنیم؟
B اسـتفاده از قـرص هـای

توانـد گزینـه  کمپلکـس مـی 
خوبـی باشـد، امـا مـی توانیـد 
بـا اسـتفاده از ایـن روش های 
درمـان  رونـد  سـاده  خانگـی 

زخـم هـای دهانـی را سـریع تـر کنیـد. حداقل سـه تا چهـار بـار در روز 
دهـان تـان را بـا آب نمـک شستشـو دهید. کافیسـت مقداری نمـک را با 
آب گـرم مخلـوط کنیـد. اجـازه دهید این مخلـوط کمی در دهـان بماند. 
عفونـت را بـه تدریـج درمـان می کنـد ایـن کار را بعد از هر وعـده غذایی 
انجـام دهیـد. فرامـوش نکنیـد کـه آب نمـک را قـورت ندهیـد. بـه طور 
منظـم روی زخـم عسـل گذاشـته و اجـازه دهیـد کمـی بماند بعـد آن را 
بیـرون بریزیـد. بـا انجـام ایـن کار زخـم بـه تدریج بهبـود پیدا مـی کند.

همچنیـن بـرگ ریحـان خواص شـگفت انگیزی داشـته و باعـث بهبودی 
سـریع تـر زخـم های دهانی می شـود. مقـداری برگ ریحـان را به همراه 
آب گـرم جویـده و ایـن کار را سـه بـار در روز تکرار کنید یـا کمی روغن 

کرچـک روی محـل زخـم بگذاریـد تـا زخـم هـا درمان شـوند.

ماهی بخورید تا 
سرطان روده بزرگ 
نگیرید

حذف گوشـت قرمز و استفاده 
از رژیـم غذایی گیاهی که شـامل 
ماهـی اسـت عامـل اصلـی برای 
جلوگیری از سـرطان روده بزرگ 
اسـت. بـا توجـه بـه یـک مطالعه 

هفـت سـاله، احتمـال ابتال بـه سـرطان روده بـزرگ در افراد پسکیترینیسـم یا 
ماهـی خـوار )گیـاه خوارانی که هیچ گوشـتی جز گوشـت دریایـی مانند ماهی 
مصـرف نمـی کننـد( در مقایسـه با افـرادی که از رژیـم های غذایـی همه چیز 
خوار اسـتفاده می کنند، 43 درصد کمتر اسـت. براسـاس آمار جامعه سـرطان 
آمریکا، سـرطان روده سـومین نوع سـرطان شـایع و سـومین علت عمده مرگ 
و میـر بیمـاران سـرطانی اسـت. ایـن بیمـاری بـه دلیـل احتمـال بـاالی مرگ 
در مراحـل اولیـه، بسـیار خطرناک اسـت و تشـخیص آن در مراحلـی که خطر 
کمتـری دارد بسـیار دشـوار استاسـیدهای چـرب امـگا-3 ممکـن اسـت دلیل 
اصلـی کاهـش خطر سـرطان در گروه ماهی خوار اسـت. سـرطان روده به دلیل 
رشـد غیرطبیعـی سـلول ها اتفـاق می افتـد که مـی توانند بـه بافت هـای دیگر 
بـدن حملـه کنند یا در آنهـا تکثیر یابند. عالئـم این بیماری می توانـد مواردی 

همچون کاهش وزن و خسـتگی همیشـگی باشـد.

سالمت سالمتدرمان
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مهدی پاپی به عضویت تیم ملی 
وزنه برداری درآمد

تمرینـات تیم وزنـه بـرداري نوجوانان ایـران براي 
حضـور پر قدرت در مسـابقات بین المللـي 2016 در 
سـالن شـهید کبکانیـان تهـران آغاز شـد که بـر این 
اسـاس و بـا انتخاب سـرمربي ایـن تیم مهـدي پاپي 
نوجـوان کرمانـي نیز به این اردو دعوت شـده اسـت و 
در کنار سـایر وزنه برداران به تمرین مشـغول اسـت. 
محمـد حسـین برخواه قهرمان سـابق تیـم ملي وزنه 
بـرداري ایـران با دعوت از 15 وزنه بـردار اولین اردوي 
تیـم ملـي نوجوانـان را آغـاز کـرد و بر همین اسـاس 
و در کمـال تعجـب مهـدي پاپـي نوجـوان کرمانـي 
نیـز بـه اردوي تیـم ملـي دعـوت شـد. مهـدي پاپي 
با درخشـش در مسـابقات کشـوري توانسـت چشـم 
سـرمربي تیـم ملـي را بـه خـود معطـوف کنـد و به 
اردوي تیم ملي ملحق شـود و امیدواراسـت با نشـان 
دان خـود در ایـن اردو بتوانـد بـه مسـابقات جهاني و 

بیـن المللي اعزام شـود.  

شهرداری تنها نماینده بانوان 
کرمان در هندبال کشور

بانـوان  برتـر  لیـگ  رقابت هـاي  جدیـد  فصـل 
قرعه کشـي شـد و بـر اسـاس اعـالم فدراسـیون، این 
مسـابقات از دوم مهـر ماه سـال جاري آغاز مي شـود.

در فصـل جدید این مسـابقات نیز تیم شـهرداري 
کرمـان کـه چنـد فصل اسـت حضـور پررنگـي را در 
مسـابقات نـدارد ، بـه عنوان نماینـده هندبـال بانوان 
اسـتان کرمان بـه مصاف حریفـان خود مـي رود. این 
تیـم بـا تغییراتـي کـه در کادر فنـي تیم خـود ایجاد 
کـرده اسـت، امیـدوار اسـت بتوانـد بـه روزهـاي اوج 
خـود بازگـردد.  مسـابقات ایـن فصـل در دو گـروه 
پیگیـري میشـود و تیـم شـهرداري کرمـان در گروه 
نخسـت این مسـابقات با تیمهاي  تأسیسات دریایي، 
ثامن الحجج سـبزوار و نفت وگاز گچسـاران  به رقابت 
میپـردازد و در دیگر گروه این رقابتها تیمهاي شـهید 
چمران الرسـتان، هدف پویان جوان قـم، ذوب آهن و 
شـهرداري سـنندج با هم رقابت مي کنند. مسـابقات 
لیـگ برتر هندبال بانوان از دوم مهرماه آغاز مي شـود، 

برنامـه مسـابقات نیز هنوز اعالم نشـده اسـت.

مدال برنز آسیا بر گردن 
بانوی کرمانی

مسـابقات  دوره  سـیزدهمین  از  روز  دومیـن  در 
قهرماني آسـیا که در شـهر یوکوهامـاي ژاپن در حال 
برگـزاري اسـت , الهـه رضـا زاده بانـوي کاراتـه کاي 
کرمانـي موفـق به کسـب مـدال برنـز این مسـابقات 
شـد. الهـه رضـازاده کـه در ایـن مسـابقات در وزن 
منفـي 68 کیلوگرم با رقباي آسـیایي خـود به مبارزه 
میپرداخـت در مبـارزه اول خـود بـه مصـاف حریـف 
ژاپنـي و قدرتمند خود رفت و پس از کسـب تسـاوي 
بـا راي داوران مغلـوب ایـن حریـف پرآوازه خود شـد 
وبـا توجـه بـه صعـود این حریـف ژاپنـي به فینـال , 
الهـه رضـا زاده هـم بـه گـروه شـانس مجـدد رفت تا 
پـس از بـرد در مقابـل حریـف چیني با نتیجـه 2-4 
موفـق بـه کسـب مـدال برنـز و کسـب افتخـار براي 

گـردد.  کرمان 

رنکینگ دختران تنیسور مس
 در ایران و جهان

در ایـن رتبه بنـدی محبوبه عمرانـی در رده ی دوم 
تنیسـورهای برتـر ایران قـرار دارد کـه رتبه ی جهانی 

او رده ی462 دنیامی باشـد.
مریـم صامت کـه در رده ی سـوم رنکینگ کشـور 
قـرار دارد در بین تنیسـورهای برتر دنیـا جایگاه 472 
را دارا می باشـد. صبـا صفری دیگر بازیکن تیم تنیس 
روی میـز دختـران مـس نیـز در بیـن تنیسـورهای 
بزرگسـال کشـور در رده ی هفتم و با رنکینگ جهانی 
907 قرار دارد و در رده ی سـنی زیر هیجده سـال در 
رده ی چهارم کشـور و رتبه ی جهانـی 474 قرار دارد. 
بـا توجه بـه اینکه پینگ پنگ بـازان دختر کشـور در 
ماه های گذشـته در مسـابقات جهانی شـرکت نکرده 
بودنـد، رتبه هـای بین المللـی آن هـا بـا افـت مواجـه 
شـده بـود. تیم تنیـس روی میـز دختـران تیم مس 
فصـل گذشـته بـا هدایـت معصومـه ارژنگ بـا اقتدار 
عنـوان قهرمانـی رقابت هـای لیـگ برتـر کشـور را 

کسـب کرد.

ورزش

دژاگـه  اشـکان  فوتبـال  فدراسـیون  اخـالق  کمیتـه 
ادای  بـرای  را  پـوش  ملـی  سـتاره  دو  آزمـون  سـردار  و 

توضیحـات احضـار مـی کنـد. 
شـاید برایتـان جالـب باشـد کـه دو سـتاره تیـم ملـی 

اشـکان دژاگه و سـردار آزمون از سـوی محمـد زاده رئیس 
کمیتـه اخـالق به کمیتـه انضباطی احضار شـده انـد تا در 
مـورد خالکوبـی هایشـان توضیحاتی بدهند.امـا نکته جالب 
ایـن اسـت که،دژاگـه از سـالیان قبـل در آلمـان زندگـی 
کـرده و با همین شـکل شـمایل بـرای اولین بار بـه اردوی 
تیـم ملی توسـط کـی روش دعوت شـد. محمـدزاده اعالم 
کرده،پیـش از بـازی بـا گوام بـه ایـن بازیکنان تذکـر داده 
شـده بود،خالکوبـی هایشـان را بپوشـانند امـا بـه نظر نمی 
رسـد بـا توجـه بـه اینکـه خالکوبـی هـا در نقـاط پائینـی 
دسـت واقـع شـده راهی بـرای پوشـاندن انها وجود داشـته 
باشـد. آزمـون روی سـاعد دسـت چـپ خـود به انگلیسـی 
ایـن جملـه را خالکوبـی کـرده که دوسـتم بدار بـرای آنچه 

که هسـتم.
دژاگـه هـم کـه از سـال ها پیش بـدن خود را با اشـکال 
و عبـارات مختلـف تاتـو کرده اسـت قطعا نخواهد توانسـت 
ایـن نقـش و نـگار را از روی بـدن خـود پـاک کنـد و طبعا 
بـا هـر شـرایطی در هـر جلسـه تمرینـی یـا در مسـابقات 
ایـن اشـکال بـه نمایـش در خواهـد آمد.کمیتـه اخالق که 
چنـدی پیـش مهـرداد خانبـان مربـی تیـم ملـی را محروم 
کـرده بـود دوبـاره وارد عمـل شـده تـا در افـکار عمومـی 

مخالـف تیـم کـی روش جلـوه کند.

احتمـاال رئیـس کمیتـه اخـالق توضیحـات و توجیهات 
خـاص خـود را دربـاره ایـن احضـار خواهد داشـت.

پیشنهاد روسیه به آزمون برای تابعیت
اکبـر محمـدی ربی سـابق تیم ملی جوانـان در مصاحبه 
ای پـرده از پیشـنهاد تابعیت فدراسـیون فوتبال روسـیه به 

سردار آزمون برداشـت. 
سـردار آزمـون کـه ایـن روزهـا در ترکیـب تیـم ملـی 
ایـران می درخشـد، قبـل از جام جهانـی و در یکی از بازی 
هـای لیـگ روسـیه مـورد توجـه فابیـو کاپلـو قـرار گرفت. 
بـه همیـن دلیـل پیشـنهاد تابعیت روسـیه به سـردار داده 
شـد. از سـوی مسـئوالن فوتبال روسـیه به یکی از مدیران 
روبیـن کازان. گویـا روس هـا بـه دنبـال سـرمایه گـذاری 
روی آزمـون بودنـد تـا سـالها بعـد از وجـودش اسـتفاده 
کننـد. اکبـر محمـدی ، سـرمربی سـابق تیم ملـی جوانان 
در ایـن مـورد مـی گویـد: کاپلـو از بـازی سـردار خوشـش 
آمـده بـود و از مسـئوالن خواسـته بـود تا مقدمـات حضور 
ایـن مهاجـم وا در روسـیه فراهـم کننـد. خوشـبختانه این 
پیشـنهاد بـا پاسـخ منفی سـردار و خانـواده آزمـون مواجه 
شـد تـا سـردار بـرای تیم ملـی ایـران بـازی کنـد. گفتنی 
اسـت خلیـل آزمـون هـم ایـن ماجـرا را تایید کرده اسـت.

برخـی تصمیم گیری هـا شـجاعت می خواهـد. نمونـه اش 
کنـار گذاشـتن مهدی رحمتـی در بحرانی ترین روزهای تیم 
ملـی کـه کارلـوس کـی روش بی آنکـه توجهـی بـه انتقاد ها 
داشـته باشـد ایـن دروازه بـان را از دایـره دروازه بان هایـش 

خـارج کرد.
هرچنـد کـه رحمتـی هنوز هـم در پسـت خـود بهترین 
تاریخـی.  آن تصمیـم  از  غافـل شـد  نمی شـود  امـا  اسـت 
کـی روش بی آنکـه ترسـی بـه دل راه دهد دروازه بانـی را که 
نقـش محـوری در تیمش داشـت از تیم ملی کنار گذاشـت. 
شـیوه برخـورد کـی روش بـا دیگـر بازیکنـان که بـه انحای 
گوناگـون از تیـم ملـی خداحافظـی کردند نیز مشـابه همان 

رفتـاری بـود که بـا رحمتی شـد.
 هـادی عقیلـی نیـز وقتی اعـالم کـرد نمی خواهـد برای 
تیـم ملی بـازی کند کی روش بـه جای کنـد وکاو در دالیل 
جدایـی ایـن بازیکـن او را هـم بـه همان مسـیری فرسـتاد 
کـه رحمتـی رفته بود. شـیوه برخـورد اگرچه برای سیسـتم 
ایرانیـزه مربیـان وطنـی و حتـی کارشناسـان ایرانـی غریب 
بـود و خیلی هـا در مقـام منتقـد برآمدند اما بـرای کی روش 
کـه در کالس هـای جهانـی آمـوزش دیـده اسـت اینگونـه 
تصمیم هـا هرگـز کاری مخاطره آمیـز جلـوه نمی کـرد و او 

بـا همـان اصول بـه راهش ادامـه داد.
 پـس زدن مجتبی جبـاری بعد از خداحافظی احساسـی 
از تیـم ملـی را می تـوان در چارچـوب همیـن تصمیم هـا 
قـرار داد. کـی روش بی هیـچ واهمـه ای اخراج می کنـد و در 
مقابـل بازیکنانـی کـه اضافـه بر حق خـود می خواهنـد و یا 
بـه دنبـال دخالـت در حیطـه اختیـارات سـرمربی هسـتند 
می ایسـتد تـا تیمـش از اینگونـه بازیکنان و افکار پاکسـازی 

 . شود
تصمیـم بـه ادامه راه بـدون رحمتی، عقیلی و در آسـتانه 
جـام جهانـی بـدون مجتبی جبـاری هرگز در مخیله کسـی 
نمی گنجیـد و شـاید اگـر مربیـان وطنـی روی نیمکـت تیم 
ملـی بودند حاضر می شـدند تحت هر شـرایطی بـا خاطیان 
طـی طریـق کننـد. نمونـه اش اتفاقاتـی که در اسـتقالل رخ 

می دهـد. 

مربیـان اسـتقالل چـه از فصـل قبـل و چـه در فصـل 
جـاری هرگـز برخـورد قاطعانه ای با کرار جاسـم نداشـته اند 
و در مقابـل بی نظمی هـای ایـن بازیکـن کرنـش می کننـد. 
بازیکنانـش دارد  نیـز وظایفـی در مقابـل  باشـگاه  اگرچـه 
امـا ماجـرای حاشیه سـازی های کـرار جاسـم فراتـر از ایـن 
حرف هاسـت و خیلـی پیش تـر بایـد نسـخه ایـن بازیکن در 
اسـتقالل پیچیـده می شـد. شـاید همـان فصـل چهاردهـم 
بـه دسـت امیـر قلعه نویـی و شـاید در ابتـدای همین فصل 
توسـط مظلومـی. اخـراج کـرار اما بـه تعویق افتاده اسـت و 
در بحرانی تریـن روزهـا بـاز هـم مظلومـی پشـت بازیکنـش 

ایسـتاده اسـت. چـرا و بـه چـه دلیل، روشـن نیسـت! 
حسـین فرکـی دیگـر مربی سـرد و گرم چشـیده فوتبال 
نویدکیـا  ایـران در مقابـل بی انضباطی هـای مکـرر محـرم 
سـکوت کـرده و عجبـا کـه مدیریت این باشـگاه نیز پشـت 
بازیکـن خاطـی ایسـتاده اسـت و هیـچ کس حاضر نیسـت 
بازیکنـی را کـه مدت هـا اسـت در تمریـن شـرکت  عـذر 
نمی کنـد را بخواهـد. ایـن فضا عین بازیکن سـاالری اسـت. 
نمونـه  ایـن  از  نیـز  درخشـان  حمیـد  پرسـپولیس  در 
مماشـات فـراوان بود. بـه یاد داریم که حمیدخـان در مقابل 
سوشـا مکانـی کـه پـی در پـی بی انضباطـی می کـرد چـه 
رفتـاری داشـت یـا در مواجهه با رضا حقیقـی و نورمحمدی 
چـه انـدازه از موضـع انفعـال برآمـد. شـاید اگـر درخشـان 
همـان جـا دندان هـای خراب را می کشـید کار بـه اخراجش 
نمی رسـید. بـا مـروری بـر ایـن وقایـع امـروز شـاید چرایی 
موفقیـت و پایـداری تیم ملی با کی روش را بسـی بیشـتر از 
گذشـته لمـس کنیم و علت هـای کامیابی تیمی که مشـتی 
بازیکـن جـوان در اختیـار دارد را بهتـر مـورد سـنجش قرار 
دهیـم. ریشـه در همیـن نـوع برخوردهـا اسـت. جایـی کـه 
کـی روش هرگـز حاضـر به کنـار آمدن بـا بازیکنـان خاطی 
نیسـت و کوچکتریـن رفتـار منفـی بـر علیه جریـان موافق 
را برنمی تابـد و بـا آن برخـورد می کنـد امـا مربیـان وطنـی 
مـا تـالش دارنـد کـه در هـر شـرایطی بـا بازیکنـان خاطی 
کار کننـد و در مقابـل بی انضباطی های شـان سـکوت کنند.

 اگرچـه باشـگاه ها نیـز مقصرنـد و بایـد به تعهـدات خود 

عمـل کنند امـا وقتی پرونـده بازیکنان 
خاطـی در زمـان ایـن مربیـان را مرور 
می رسـیم  نتیجـه  ایـن  بـه  می کنیـم 

کـه بی نظمی هـای ایـن قبیـل بازیکنـان 
محصـور بـه مباحـث مالـی نیسـت و در 

بی نظمی هـای  شـاهد  مـوارد  بسـیاری 
بودیـم  آنهـا  سـوی  از  نیـز  فوتبالـی 

کـه همـواره بـا آنهـا مـدارا شـده 
اسـت. شـاید اگـر ایـن قبیـل 

جـرات  و  دل  مربیـان 
بـه خـرج می دادند 
را  جوان هـا  و 
ایـن  جانشـین 
ی  ه ها ر سـتا
لـی  خا تو
نـد  د می کر
ایـن  برآینـد 
ل  تبـا فو
مطلوب تـر 

بـود.

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

برابـر رای شـماره 1394603190070014369هیـات اول موضـوع قانون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حـوزه ثبـت ملک کرمـان تصرفـات مالکانه 
بالمعـارض متقاضـی خانـم فرشـته موسـوی اسـتر آبادی کرمانی فرزند سـید عبدالحسـین بشـماره شناسـنامه 
414 صـادره از کرمـان در ششـدانگ یک باب سـاختمان به مسـاحت 100 مترمربع که مـوازی 17/50 مترمربع 
از ششـدانگ عرصـه مـورد تقاضـا متعلق بوقف و در اجـاره نامبرده قـرار دارد تحت پـالک 2666 فرعی از 5209 
اصلـی واقـع در بخـش 1 کرمـان بـه آدرس کرمـان خیابان مدیریـت چهـار راه مدیریت نبش دادبیـن خریداری 
از محـل مالکیـت آقـای احمـد جـوادی محـرز گردیـده اسـت. لذا بـه منظور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبت 
بـه فاصلـه15روز آگهـی مـی شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی 
داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی به مـدت دو ماه اعتـراض خود را بـه این اداره تسـلیم 
و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتـراض ،دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی 
تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررات سـند 

مالکیـت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول:94/6/16
تاریخ انتشار نوبت دوم:94/6/30

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

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

برابـر رای شـماره 139360319007018863هیـات اول موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حـوزه ثبـت ملک کرمـان تصرفـات مالکانه 
بالمعـارض متقاضـی آقـای غالمحسـین پشـته شـیرانی فرزند علـی بشـماره شناسـنامه 1 صـادره از کرمان در 
ششـدانگ یـک بـاب خانه مشـتمل بر باغچـه بـه مسـاحت 811/50 مترمربع تحت پـالک 168 فرعـی از 135 
اصلـی واقـع در بخـش 8 کرمان به آدرس کرمان- کوهپایه- روسـتای پشـته شـیران خریـداری از محل مالکیت 
آقـای علـی پشـته شـیرانی و غیـره محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبت به 
فاصله15روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته 
باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی به مـدت دو مـاه اعتراض خـود را به ایـن اداره تسـلیم و پس 
از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض ،دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایـی تقدیم 
نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبق مقـررات سـند مالکیت 

صـادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول:94/6/16            تاریخ انتشار نوبت دوم:94/6/30

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

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

برابـر رای شـماره 139460319007012309هیـات دوم موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حـوزه ثبـت ملک کرمـان تصرفـات مالکانه 
بالمعـارض متقاضـی خانم فاطمه دهوئی زاده درختنجانی فرزند حسـین بشـماره شناسـنامه 3 صـادره از کرمان 
در ششـدانگ یـک بـاب سـاختمان به مسـاحت 158/70 مترمربـع تحت پـالک 19 فرعـی از 4948 اصلی واقع 
در بخـش 1 کرمـان بـه آدرس کرمـان خیابـان حکیم کوچـه 32 نبش چهار کوچـه خریـداری از محل مالکیت 
آقـای سـید محمـد عمرانـی و غیـره محـرز گردیـده اسـت. لـذا به منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبت به 
فاصله15روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته 
باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی به مـدت دو مـاه اعتراض خـود را به ایـن اداره تسـلیم و پس 
از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض ،دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایـی تقدیم 
نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبق مقـررات سـند مالکیت 

صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول:94/6/16                                 تاریخ انتشار نوبت دوم:94/6/30

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

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

برابـر رای شـماره 139460319007008083هیـات اول موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حـوزه ثبـت ملک کرمـان تصرفات 
مالکانـه بالمعـارض متقاضی آقای مهدی زنگی آبادی فرزند ماشـااهلل بشـماره شناسـنامه 1775 صادره 
از کرمـان در ششـدانگ یـک بـاب سـاختمان مشـتمل بـر طبقـه فوقانـی بـه مسـاحت 299/60 مترمربـع کـه 
مـوازی 107/71مترمربـع از ششـدانگ عرصـه مـورد تقاضـا متعلـق بوقـف و در اجـاره نامبـرده قـرار دارد تحت 
پـالک 18248 فرعـی از 1783 اصلـی واقـع در بخـش 3 کرمـان به آدرس کرمـان خیابان جهاد کوچه یاسـین 
8 خریـداری از محـل مالکیـت آقـای عبدالـه عدل اسـفندیاری محـرز گردیده اسـت. لذا به منظـور اطالع عموم 
مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت 
متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهی به مـدت دو مـاه اعتـراض خود را 
بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظـرف مـدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتـراض دادخواسـت خود را 
بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نمایند. بدیهی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکور و عـدم وصول اعتـراض طبق 

مقـررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/6/2                        تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/6/16          

کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان کرمان- امین رضا قوام             
م الف 2224                 

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

برابـر رای شـماره 139460319007005837هیـات اول موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حوزه ثبـت ملک کرمـان تصرفـات مالکانه 
بالمعـارض متقاضی آقای محمدعلی سـاالری سـعیدی فرزند احمد بشـماره شناسـنامه 2980192724 صادره 
از کرمـان در ششـدانگ یک باب سـاختمان به مسـاحت 176/65 مترمربع تحت پـالک 13750 فرعی از 4776 
اصلـی واقـع در بخـش 1 کرمـان بـه آدرس کرمـان بزرگـراه ایـت الـه خامنـه ای کوچـه 19 خریـداری از محل 
مالکیـت آقـای فتـح الـه بانـک توکلی محـرز گردیده اسـت. لذا بـه منظور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبت به 
فاصلـه 15 روز آگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی 
داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولین آگهی بـه مدت دو مـاه اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم و 
پـس از اخـذ رسـید ظرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی تقدیم 
نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبق مقـررات سـند مالکیت 

صادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/6/2                        تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/6/16          

کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان کرمان- امین رضا قوام         
م الف 2237                    

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 139460319007009889هیـات دوم موضـوع قانون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حوزه ثبـت ملک کرمـان تصرفات 
مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقای علی بلوچی ماهانی فرزند شـکراله بشـماره شناسـنامه 233 صـادره از ماهان 
در ششـدانگ یـک باب سـاختمان به مسـاحت 318 مترمربع تحت پـالک 13962 فرعـی از 3968 اصلی مفروز 
و مجـزی شـده از پـالک 886 فرعـی از 3968 اصلـی واقـع در بخـش 2 کرمان بـه آدرس کرمان خیابان سـرباز 
کوچـه 56 سـه درب بـه انتهـای کوچه سـمت چـپ خریداری از محـل مالکیت آقـای کریم خـان گنجعلیخانی 
محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهی می شـود در 
صورتـی کـه اشـخاص نسـبت به صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ 
انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را به ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید ظـرف مدت 
یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض دادخواسـت خـود را به مراجع قضایـی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت در صورت 

انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصول اعتـراض طبق مقـررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/6/2                        تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/6/16          

کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان کرمان- امین رضا قوام   
م الف 2235                         

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 139460319007009776هیـات دوم موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حـوزه ثبـت ملک کرمـان تصرفـات مالکانه 
بالمعارض متقاضی خانم عصمت صیاد زاده سـیرچی فرزند حسـین بشـماره شناسـنامه 3322 صادره از کرمان 
در ششـدانگ یـک بـاب سـاختمان بـه مسـاحت 127/15مترمربع تحـت پـالک 13959 فرعـی از 3968 اصلی 
مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 723 فرعی از 3968 اصلـی واقع در بخش 2 کرمان به آدرس کرمان سراسـیاب 
میـدان انقـالب خیابـان شـهید مغفـوری کوچـه 20 خریـداری از محـل مالکیـت آقای ماشـااله جعفـری محرز 
گردیـده اسـت. لـذا بـه منظـور اطـالع عموم مراتـب در دو نوبـت به فاصلـه 15 روز آگهـی می شـود در صورتی 
که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین 
آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خود را بـه این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید ظرف مدت یک مـاه از تاریخ 
تسـلیم اعتـراض دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیم نماینـد. بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت 

مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبق مقـررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/6/2                        تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/6/16          

کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان کرمان- امین رضا قوام        
م الف 2253       

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 139460319007010782هیـات دوم موضـوع قانون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حـوزه ثبـت ملک کرمـان تصرفات 
مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای احمـد امامی گوهـری فرزنـد اکبر بشـماره شناسـنامه 95 صـادره از ماهان 
در مـوازی شـصت و شـش سـهم و دو هفتـم سـهم مشـاع از 96 سـهم ششـدانگ یـک قطعه زمیـن محصور به 
مسـاحت ششـدانگ 567 مترمربـع تحت پـالک 1 فرعی از 57 اصلـی واقع در بخش 2 کرمان بـه آدرس کرمان 
خیابـان شـریعتی ابتـدای کوچـه سـردار خریـداری از محـل مالکیـت ورثـه زهـرا ابوطالـب زاده و آقـای محمد 
بحرینـی و غیـره محـرز گردیـده اسـت. لذا به منظـور اطالع عمـوم مراتب در دو نوبـت به فاصلـه 15 روز آگهی 
مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند 
از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو ماه اعتـراض خود را به ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید ظرف 
مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتـراض دادخواسـت خود را بـه مراجع قضایی تقدیـم نمایند. بدیهی اسـت در 

صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصول اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/6/2                        تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/6/16          

کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان کرمان- امین رضا قوام       
م الف 2255

احضار دژاگه و آزمون به کمیته اخالق

مظلومی و بقیه کجا، کی روش کجا ...
 به کوشش وصال روحیان

اخبار تیم ملی
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افقی
1- هـر جانـوری کـه در هـوا پـرواز کنـد - ماده سـرخ رنگ 

ن خو
2- نگهبـان چمـاق بـه دسـت - عالم تر - فیلم برنده اسـکار 

1976 میالدی
3- از ضمایر انگلیسـی - مخترع عکاسـی - ناتوان و درمانده 

- واحـد بازی تنیس
4- نیشـتر - کاغـذ نیمـه شـفا ف طراحـی - پـس ندادنـی 

خسـیس - جرقـه آتـش
5- ضمیر و باطن - چاق و فربه - برکنار کردن

6- عیب جو - زمان بی انتها - خانه ترکی
7- گیاهی از تیره نعناییان - صرفه جویی - غصه

8- نـگاه خیـره - نهـی و منـع - قـدرت و تـوان - از حروف 
فه ضا ا

9- قورباغه - تاثیر - جانوری که در آتش نمیسوزد
10- مجلـس روسـیه - نوعـی یقـه - زنـی که تـازه زایما ن 

کرده اسـت
11- بخیه درشت - دوست مخلص و بی ریا - گلی زیبا

12- کامـل و تمـام - تکیـه دادن - جملـه هـای قرآنـی - 
بیمار هذیـان 

13- مهـر ه ای در شـطرنج - مجـال و مهلـت - وسـیله ای 
بـرای روشـنایی - نـت چهارم موسـیقی

14- نوعـی خـودروی وطنـی - جـدا از هـم - اصطالحـی 
در فوتبـال

15- پدر علم ژنتیک - چاقی
عمودی

1- آن که به جلو راند - قدرت دست یافتن به چیزی
2- میـوه قابـل برداشـت - مارکـی بـر خودروهای سـنگین 

- عبـوس و ترشـرو
3- رمق آخر - مسافر - به تدریج - جواب سرباال

4- از کنـده بلنـد میشـود - پایتخـت سـوریه - ضمیر سـوم 
شـخص مفـرد - آن چـه نثار میشـود

5- مردن در اثر حادثه - هنوز نفس میکشد - گاز استخر
6- گلوله پنبه - بی نیازی - دارای عزم و اراده

رودمـرزی   - آواز  پرنـده خـوش   - هلنـد  در  - شـهری   7
کشـورمان

درختچـه   - پارچـه  نوعـی   - عـرب  8- حـر ف همراهـی 
التیـن حـرف  آخریـن   - آپارتمانـی 

9- حرص و عالقه شدید - عمل ربودن - مربا
10- حدس و خیال - نیایش - زیارت کنندگان

11- از اعمال اصلی ریاضی - مسیحی - ناراحت شدن
12- کشـت و زرع - زندگـی کـن - امـر بـه مخلـوط نمودن 

- حفـره ای در کوه
13- آش - متضـاد خلـوت - نوعـی بسـتنی سـنتی - غرور 

تکبر و 
14 - تمام و همگی - خاکستر - منسوج

15- اسیدنیتریک - فیلمی از رخشان بنی اعتماد
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ادامه از صفحه 2
 مگـر فعالیـت سیاسـی بـرای توسـعه همـه 
جانبه نیسـت؟ بـه هرحال افـراد با کار سیاسـی 
هزینـه مـی دهنـد تـا سـطح توسـعه یافتگی و 

اقتصـاد جامعـه بـاال برود.
قبـول دارم. امـا مـن معتقـدم اگـر در بخـش هـای 
دیگـری فعـال شـوم، بهتـر اسـت. البتـه آقایـان چقدر 
و  دهنـد  انجـام  را  کارهایـی  کـه  داشـتند  فرصـت 
زیرسـاخت هـا را توسـعه دهنـد کـه ندادنـد. البتـه من 
همیـن  کرمـان  در  اسـت،  نشـده  انجـام  گویـم  نمـی 
آقـای مرعشـی و حسـین آقـای اسـکندری بـه عنـوان 
2 اقتصاددان اسـتان، کارهای بسـیار ارزشـمندی انجام 

دند.  دا
 بـه نظـر می رسـد شـما از کار سیاسـی صرف 
هـراس داریـد؟ یـا شـاید هـم نگرانیـد فعالیت 

سیاسـی تـان بـه زندگی تـان آسـیب بزند؟
 نـه. مـن دیگر بازنشسـته عالم سیاسـت هسـتم. من 
یـک دوره طوالنـی کار سیاسـی کـردم و االن بین خود 
و خـدای خـودم فکـر می کنم یـک جاهایی تنـد رفتم. 
االن در دورانـی هسـتم کـه سـعی در جبـران خطاهای 
گذشـته دارم و مـی خواهـم عاقبـت بـه خیر شـوم. در 

واقـع در حـال جبران گذشـته ها هسـتم.
 شـما می توانسـتید زمانی که حلقـه اطرافیان 
آقـای مرعشـی تنـگ تـر مـی شـد، کار فکری 
بکنیـد و بـه نوعی کادرسـازی کنیـد. حزب هم 

داشـتید. که 
ببینیـد مـن معتقـدم در آن زمـان اگـر ما بیشـتر به 
فعالیتمان ادامه می دادیم بیشـتر با دوسـتانمان درگیر 
مـی شـدیم. امروز همین دوسـتان قدیم از فعال شـدن 
مـن در فضـای مجـازی و رسـانه هـا نگرانند. مـا اگر به 
فعالیـت مـان ادامـه مـی دادیـم بـا دوسـتانمان درگیر 
مـی شـدیم. ببنیـد بـرای انتخابـات سـال 80 مـا فعال 
شـدیم و یـک سـتاد را بـرای رئیـس دولـت اصالحـات 
زدیـم و نگرانـی مـا از ایـن بـود کـه همیـن دوسـتان 
کـه خـود را صاحـب اصالحـات می دانسـتند سـتاد ما 
را ببندنـد. یعنـی تـا ایـن حـد انحصارطلـب بودند. من 

مسـئول سـتاد خاتمـی در سـال 
 80 سـال  وقـت  آن  بـودم   76
نگرانـی مـا این بـود که سـتاد ما 
را همیـن دوسـتانی کـه بواسـطه 
تـالش هـای مـا و دوسـتانمان بر 
سـر کار آمده بودنـد، ببندند. من 
تـا آن زمـان هیـچ گاه در طـول 
مراجـع  بـه  ام  فعالیـت سیاسـی 
قضایـی و امنیتـی احضـار نشـدم 
امـا در دوره ریاسـت دوسـتانمان 
دولـت  در  و  کرمـان  اسـتان  در 

اصالحـات، بـه لطف همین دوسـتان به مراجـع امنیتی 
احضـار شـدم. در شـورای تامین اسـتان تصویـب کرده 
بودنـد کـه مـا را بخواهنـد و دربـاره سـتادی کـه زده 
بودیـم تذکـر بدهنـد. تـا زمانـی که آقـای تـاج زاده به 

کرمـان نیامـد و نگفـت ایـن سـتاد هـم جـزو حامیـان 
رئیس جمهور اسـت و از ماسـت، آقایـان کوتاه نیامدند. 
ادامـه  را  تـان  فعالیـت  اگـر  حـال  ایـن  بـا   
می دادیـد االن اوضاع اصـالح طلبـان در کرمان 

نبود؟ بهتـر 
نه بدتر می شد.

 مگر از این بدتر هم وجود دارد؟ 
نمی دانم. )می خندد(

  بـه نظر شـما آیا هیچ 
هسـت  خاصی  شـخص 
بتوانـد  کرمـان  در  کـه 
را  اصالحـات  جریـان 

کند؟ زنـده 
فقط خود آقای مرعشـی 
مـی توانـد. البتـه به شـرط 
بـه  صراحـت  بـا  اینکـه 
اشـتباهاتش اعتـراف کنـد. 
زمانی که آقـای جهانگیری 
وزیر صنعـت و معدن بودند 

بـه مـن گفتنـد چرا بـا آقـای مرعشـی اختـالف دارید. 
آقـای  بزرگـی مـی کنـد.  اشـتباهات  گفتـم مرعشـی 
جهانگیـری بـه من گفت مردان بزرگ اشـتباهات شـان 
هـم بـزرگ اسـت. به نظـر من آقای مرعشـی شـجاعت 
و صداقتـش را دارد کـه با پذیرفتن اشـتباهات گذشـته 

جریـان چـپ را در کرمـان زنـده کنـد.
  زمانـی کـه شـما فعالیـت سیاسـی را کنـار 
گذاشـتید، بـرای فعالیـت هـای دیگـر شـما از 
ایرانیـان مشـکالتی  جملـه موسسـه اعتبـاری 
بوجـود آمـد. این مشـکالت به فعالیت سیاسـی 

شـما ارتباطـی داشـت؟
گفتـن بعضـی مطالـب را بـه جهـت اینکـه اثـری 
نـدارد و از جهتـی هـم خاطـرات تلخی اسـت، صحیح 
نمـی دانـم. به هر حـال کارهایـی کردند بـه قصد این 
کـه مـا ورشکسـت شـویم. البتـه مـن از دیـد خـودم 
مـی گویـم کـه ممکن اسـت درسـت هـم نباشـد، این 
اتفاقـات زمانـی افتـاد که مـن در اوج اختـالف با آقای 
بـودم.  مرعشـی 
سـال   15 از  بیـش 
اولیـن  پیـش 
اعتبـاری  موسسـه 
کشـور  خصوصـی 
خواسـتیم  مـی  را 
در  کنیـم  ایجـاد 
هنـوز  کـه  حالـی 
خصوصـی  بانـک 
هـم نبود و حسـین 
اسـکندری  آقـای 
بـا توجـه بـه دیـد بلنـدی کـه داشـت و نظـرش ایـن 
بـود کـه یک بانـک اجتماعـی را ایجـاد بکنـد موافقت 
کـه  گرفتیـم  را  ایرانیـان  اعتبـاری  موسسـه  اصولـی 
توسـط مرحـوم نوربخـش کـه از اعضـای کارگـزاران 

بـود بـدون دلیل مشـخصی لغو شـد آن هـم در زمانی 
کـه در اوج اختـالف بـا آقـای مرعشـی بودیـم. آقـای 
نوربخـش کامـال تحـت نفوذ آقای مرعشـی بـود. خود 
بانـک مرکـزی طی پروسـه ای کامـال قانونـی موافقت 
اصولـی موسسـه مـا را داده بـود، زمانـی کـه دعوا هم 
نبـود مجـوز مـا را دادنـد. ببینید بـه هرحـال باالترین 
ضربـه اقتصادی به صندوق های قرض الحسـنه مشـیز 
کـه آن زمـان مـن مدیرعامـل و رئیـس هیـات مدیره 
مجـوز  لغـو  بـودم،  آن 
موسسـه  اصولی  موافقـت 
بـود.  ایرانیـان  اعتبـاری 
آن زمـان فقـط مـا 200 
میلیـون تومـان بـه صـدا 
تبلیغـات  بـرای  سـیما  و 
روزنامـه  و  بودیـم  داده 
هـا هـم درگیـر ایـن کار 
مـی  دیگـر  مـا  بودنـد. 
رفتیـم بـه سـمت گرفتن 
موافقـت قطعـی اما مجوز 
مـا لغـو شـد. بـه اعتقـاد مـن ایـن کار شـخص آقـای 
حسـین مرعشـی بـود. البته من شـنیدم ایشـان گفته 
مـن نقشـی نداشـتم امـا بـه مـن اطالعاتی رسـید که 
ایشـان تـالش هایـی را انجـام داه اسـت. بـه هرحـال 
از  و  بلوکـه کردنـد  بانـک  را هـم در  پـول هـای مـا 
طرفـی در شـهر شـایعه کردنـد که مشـیز ورشکسـت 
شـده. بـا ایـن وضعیـت اگـر ما ورشکسـت می شـدیم 
مـن بـه عنـوان مدیرعامـل مشـیز بایـد به زنـدان می 
ایـن  بـرای شـکل گیـری  رفتـم. خـب تمـام تـالش 

نشـدند. موفـق  ولـی  انجـام شـد  اتفاقـات 
 این اتفاقات را پیگیری کردید؟

نـه. فقـط تنهـا تالشـی کـه کردیم ایـن بـود پولمان 
را پـس بگیریـم. چـون پـول سـپرده قانونی مـا نزدیک 
بـه 2 میلیـارد تومـان در بانـک ملـت بـود. به هـر حال 
مـا بـا یـک حرکـت تنـد و انقالبـی پـول مـان را پـس 
گرفتیـم. امـا بعـد تصمیـم گرفتیـم کـه دیگـر پاسـخ 
ندهیـم. چـون نگـران ایـن بودیـم اسـتان ضـرر کنـد. 
بـه هـر حـال مـا موسسـه ایتـام هـم داشـتیم و دیدیم 
اگـر بیشـتر پیگیـر آن ماجرا شـویم، این موسسـات هم 
ضربـه مـی خورنـد. در آن زمان بیـش از200 بچه یتیم 
تحـت پوشـش موسسـه ایتام بـود و اگـر دعـوا را ادامه 
مـی دادیـم ممکن بـود این موسسـه هـم ضربـه ببیند 
و از بیـن بـرود پـس مـا عقـب نشـینی کردیـم. در آن 
زمـان یکـی از دوسـتان آقـای مرعشـی بـه صراحت به 
مـا گفتند از اسـتان کرمـان بروید. با یک موضع بسـیار 
فرعونـی گفتنـد شـما بایـد از کرمـان برویـد. مـا هـم 
بـرای دفـاع از بچـه های یتیـم و حفظ خیریـه مان که 
10 درصـد ظرفیـت بهزیسـتی کشـور را بـدون اتـکا به 
دولـت و اسـتفاده از پـول دولـت تحت پوشـش داشـت 
پذیرفتیـم. االن ایـن موسسـه حـدود 24 تـا 25 مرکـز 
در کرمـان و اسـتان هـای همجـوار دارد. وقتـی دیدیم 
در اسـتان کرمـان زمینـه کاری وجـود نـدارد، حسـین 

آقای اسـکندری زاده تصمیم به گسـترش این موسسـه 
گرفـت. مـن کـه بـه بهانـه تحصیل بـه خارج از کشـور 
رفتـم و حسـین آقـا اخوی بنـده هم به تهـران رفت. به 
همیـن دلیـل مـی گویـم اگـر مـا فعالیت سیاسـی مان 
را ادامـه مـی دادیـم اسـتان ضـرر بیشـتری مـی کرد و  

بـرای مـردم نفعی نداشـت. 
 االن بعـد از گذشـت سـال هـا از آن اتفاقـات 
فکـر می کنیـد اختالفـات هنـوز وجـود دارد و 

فضـا بـرای فعالیت مناسـب نیسـت؟
قطعـا اختالفـات وجـود دارد. آقـای مرعشـی خود را 
صاحـب اسـتان مـی دانـد. بـه شـدت از این که کسـی 
پـا بـه این حیـات خلوتشـان بگـذارد ناراحت می شـود 

و درگیـر خواهـد شـد کـه هیچ نتیجـه ای بـرای مردم 
نخواهـد داشـت. البتـه االن آقـای مرعشـی دیگـر بازی 
را کامـال باختـه اسـت. چـرا کـه بـه عنـوان یـک مدیر 
توانمنـد نتوانسـت اوضـاع را بگونـه ای اداره کند که در 
نهایـت بـه زنـدان جمهـوری اسـالمی نـرود. نبایـد این 
اتفـاق مـی افتـاد. نبایـد شـرایط را به شـکلی پیش می 

بـرد کـه این اتفـاق مـی افتاد.
 اگـر شـرایط همیـن گونه باقـی بمانـد، اصالح 
طلبـان در انتخابـات مجلـس دهـم در کرمـان 

دارند؟ شانسـی 
اگـر شـرایط همیـن گونه باقـی بماند اصـالح طلبان 

کرمانـی قطعا مـی بازند.

مظفر اسکندری زاده ريیس ستاد کرمان خاتمی در سال 76 در گفت و گوی اختصاصی با پیام ما:

حسین مرعشی می خواست 
پدرخوانده باشد

بـه نظـر مـن آقـای مرعشـی 
شـجاعت و صداقتـش را دارد 
اشـتباهات  پذیرفتـن  بـا  کـه 
در  را  چـپ  جریـان  گذشـته 

کنـد. زنـده  کرمـان 

پـول هـای مـا را هـم در بانـک بلوکـه کردنـد و از طرفـی در شـهر 
شـایعه کردنـد کـه مشـیز ورشکسـت شـده. بـا ایـن وضعیـت اگـر 
مـا ورشکسـت می شـدیم مـن بـه عنـوان مدیرعامـل مشـیز باید به 
زنـدان مـی رفتـم. خب تمـام تالش برای شـکل گیری ایـن اتفاقات 

انجـام شـد ولـی موفق نشـدند.

در آن زمـان یکی از دوسـتان 
آقـای مرعشـی بـه صراحـت بـه 
کرمـان  اسـتان  از  گفتنـد  مـا 
برویـد. بـا یـک موضـع بسـیار 
از  بایـد  گفتنـد شـما  فرعونـی 

برویـد.  کرمـان 

نسیم کرمان
متفاوت ترین نرشیه تحلیلی کرمان 

به زودی با هیات تحریریه جدید 

منترش می شود
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عکس از  پریا بیك محمدی

ویران ؟

ویران نشسته ام؟

آري،

وبه چشم انداز امید،

آباد خویش مي نگرم.

رویدادرویداد

سالروز تولد هوشنگ مرادی کرمانی
امروز 16 شـهریور، سـالروز تولد هوشـنگ مـرادی کرمانی نویسـنده معاصر 
کرمانـی اسـت. شـهرت او بـه خاطـر کتاب هایـی اسـت کـه بـرای کـودکان و 
نوجوانـان نوشته اسـت. هوشـنگ مـرادی کرمانـی در سـال 1323 در روسـتای 
سـیرچ از توابع بخش شـهداد اسـتان کرمان متولد شـد. جایزه جهانی اندرسـن 
- سـال 1986 میـالدی، جایـزه کتاب سـال 1994 کـودکان و نوجوانان اتریش، 
سـیمرغ بلوریـن بهترین فیلمنامـه در دوازدهمین جشـنواره فیلـم فجر )بهمن 
1372(، جایـزه مهـرگان ادب، عنـوان نویسـنده برگزیـده کشـور کاسـتاریکا و 
جایـزه خـوزه مارتینی )نویسـنده و قهرمان ملی آمریکای التین( - سـال 1995 
میالدی بخشـی از افتخارات کسـب شده توسط هوشـنگ مرادی کرمانی است.

بوسه دعایی بر دست فرشچیان
مراسـم رونمایـی از دو نـگاره جدیـد اسـتاد محمـود فرشـچیان 
بـا حضـور وزیـر امـور خارجـه و رئیـس سـازمان میـراث فرهنگـی 
برگـزار شـد. سـید محمـود دعایـی مدیر مسـئول کرمانی موسسـه 
اطالعـات از جملـه کسـانی بـود کـه در این مراسـم حضور داشـت. 
دعایـی در ایـن مراسـم بـر دسـت هنرمند اسـتاد فرشـچیان بوسـه 

زد./ خبرآنالیـن

عکس نوشت

8
بازارچه

بازارچه غذا و صنایع دستی
دومیـن بازارچـه غـذا و صنایـع دسـتی “موسسـه خیریـه ثامـن 

” الحجـج 
زمان : 18، 19 ، 20 شـهریور ماه

از ساعت 17 الی 23
مکان : بوستان مادر

خیریه

بازارچه خیریه تبسم
زمان 18 لغایت 20 شهریور ماه

ساعت : 18 الی 23
مکان :سیرجان ، پارک ترافیک ، ) جنب شهربازی (

خبر آخر

افتتاح بخش سنگ شکن بیمارستان 
امام خمینی )ره( جیرفت

صبـح روز شـنبه هفتـم شـهریور مـاه بـا حضـور ریاسـت 
محتـرم  توسـعه،فرماندار  محتـرم  معاونـت  دانشـگاه،  محتـرم 
شهرسـتان  مسـئولین  و  محتـرم  جمعـه  شهرسـتان،امام 
همزمـان بـا هفتـه دولت بخش سـنگ شـکن بیمارسـتان امام 
خمینی)ره(افتتـاح شـد. دکتر محمدی ریاسـت دانشـگاه علوم 
پزشـکی جیرفـت طی این مراسـم ضمـن تبریک هفتـه دولت 
از افتتـاح بخـش سـنگ شـکن بیمارسـتان امام خمینـی )ره( 
جیرفـت بـا اعتبـاری بالغ بر بیسـت میلیـارد ریـال از اعتبارات 
دانشـگاه علوم پزشـکی جیرفت جهت خدمت رسـانی به مردم 
منطقـه جنـوب اسـتان کرمـان خبـر داد. وی در ادامـه افـزود: 
دسـتگاه سـنگ شـکن با لیزر برای اولین بار در جنوب اسـتان 
کرمـان در حـوزه دانشـگاه علـوم پزشـکی جیرفـت مسـتقر و 
بهـره بـرداری می شـود.رئیس دانشـگاه علوم پزشـکی جیرفت 
تصریـح کـرد: با افتتـاح و راه انـدازی این دسـتگاه دیگر نیازی 
بـه عزیمـت بیمـاران جهـت دریافت خدمات سـنگ شـکن به 
شـهر هـای دیگـر نمـی باشـد و از ایـن پـس ایـن خدمـت در 
جنـوب کرمـان توسـط دانشـگاه علـوم پزشـکی جیرفـت ارئـه 

شـد. خواهد 

آگهي مناقصه عمومي )نوبت دوم(
    اداره کل راه وشهرسـازي اسـتان کرمـان در نظـر دارداجـراي پـروژه هـاي ذیـل را ازطریـق مناقصـه عمومـي به پیمانـکار واجد شـرایط واگذار 
نمایـد . از کلیـه شـرکت هاي داراي صالحیـت دعـوت مـي شـود جهـت دریافـت اسـناد  مناقصـه بـه اداره پیمان و رسـیدگي و یا سـایت عمومي 

مناقصـات کشـور بـه آدرس iets.mporg.ir مراجعـه نمایید.
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 انجام پروژه 
)روز(

 مبلغ تضمین
شرکت در مناقصه
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 تعمیرات اساسي واصالح سیستم
 زهکشي و قرنیز 5دستگاه پل محور

کرمان -چترود - راور
94-6-110

180 000ر000ر17 358ر437ر230ر3
 تعمیرات اساسي واصالح سیستم

 زهکشي و تنظیم بستر 5دستگاه پل
بزرگ محور کرمان -چترود - زرند

94-6-111

از  رسـیدگي  و  پیمـان  -اداره  کرمـان  اسـتان  شهرسـازي  و  راه  کل  اداره  ا...صدوقـي  آیـت  اسـناد:خیابان  دریافـت  مهلـت  و  محـل 
94 /06 /19 94لغایـت /06 /16 تاریخ

محـل و مهلـت تحویـل پـاکات :خیابـان آیـت ا...صدوقـي اداره کل راه وشهرسـازي اسـتان کرمـان- دبیرخانه مدیریت حراسـت حداکثرتاسـاعت 
10صبح روزشـنبه مـورخ94/06/28

محل و تاریخ بازگشایي پاکات:اداره کل راه و شهرسازي استان کـــرمان ساعت12روزشنبه مـورخ94/06/28
مدت اعتبار پیشنهادات مالي سه ماه مي باشد.

ضمناً هزینه درج آگهي ها به عهده برنده مناقصه مي باشد.
روابط عمومي اداره کل راه و شهرسازي

برای سفارش مستقیم روغن شترمرغ خالص و دريافت در محل

 با شماره 1596-597-0921  و 9827-944-0936 تماس بگیريد
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


