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پیشخوان

پـس از روی کار آمـدن دولـت یازدهـم، بـا توجه به تفـاوت های 
فـراوان مشـی ایـن دولـت بـا دولـت قبـل، تغییـر اسـتانداران و 
فرمانـداران باقـی مانـده از دولـت دهم قابـل پیش بینی بـود. در 
اسـتان کرمـان هـم در دولـت تدبیـر و امید شـاهد تغییـر در 22 
فرمانداری از 23 فرمانداری بودیم. تغییر اسـتانداران و فرمانداران 
از حقـوق طبیعـی هر دولتی به شـمار می رود. چرا کـه این افراد 
نماینـده هـای دولـت در هـر منطقـه محسـوب می شـوند و باید 
گفتمـان دولـت را قبول داشـته باشـند تـا بتوانند سیاسـت های 
دولـت را در اسـتان و شـهر خـود اجرا کنند. عـدم هماهنگی یک 
اسـتاندار و یـا فرمانـدار با دولـت مرکزی می تواند سـبب اتفاقات 
ناگـواری شـود. بـه عنـوان مثـال ضرب و شـتم علی مطهـری در 
شـیراز بـه عدم هماهنگی اسـتاندار فـارس و دولت تدبیـر و امید 

برمـی گشـت. اتفاقـی کـه تـا مـاه هـا فضـای سیاسـی کشـور را 
تحـت تاثیـر قـرار داد و دولـت اعتدالگرا را تحت فشـار گذاشـت. 
از طـرف دیگـر بـه جـز ایـن مـوارد، اسـتانداری هـا و فرمانداری 
هـا مسـئول برگـزاری انتخابـات هـا در مناطـق تحـت مدیریـت 
خـود هسـتند.  بـه همیـن دلیـل اگـر فرمانـدار و یـا اسـتانداری 
بـا دولت همسـو نباشـد، مـی توانـد در برگـزاری انتخابـات موثر 
باشـند. بر همین اسـاس از ابتدای سـال جاری مسـئوالن وزارت 
کشـور چندیـن بار بر تغییـر اسـتانداران و فرمانداران غیرهمسـو 
تاکیـد کردنـد. تغییـر اسـتانداران برخی شـهرها همچـون قزوین 
و سـمنان نشـان از جـدی بـودن وزارت کشـور دولـت یازدهم در 

تغییر مسـئوالن غیرهمسـو داشت.
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حرکت رو به جلوي پروژه هاي 
عمراني شهرداري سیرجان

حسـن زیدآبـادي گفـت: شـهرداري سـیرجان در 
حـال انجام و اجراي پروژه هاي عمراني در دسـت اقدام 
اسـت. به گـزارش روابط عمومي شـهرداري سـیرجان 
وی گفـت: با توجه به مشـكالت مالي شـهرداري تمام 
تـالش خـود را بـراي انجـام پروژه هـاي در حـال اجرا 
بـه کار گرفته ایم. معاون فني و شهرسـازي شـهرداري 
سـیرجان افـزود: فـاز اول پـروژه سـالن همایش هـای 
شـهر بـا اعتبـار 2300 میلیـون تومـان شـامل اجراي 
اسـكلت و سـقف طـي مـدت 18مـاه بـا پیشـرفت 
فیزیكـي 76درصـدي در حـال انجام اسـت و عملیات 
اجراي سـقف فضـاکار تا چند روز آینده آغاز مي شـود. 
حسـن زیدآبـادي همچنیـن از رفـع نواقص ایسـتگاه 
شـماره 3 آتـش نشـاني با اعتبـار 34میلیـون تومان با 
پیشـرفت فیزیكـي 97درصـدي و احداث فنداسـیون 
سـنگ شـكن کارخانه آسـفالت با اعتبار 132 میلیون 
تومـان بـا پیشـرفت فیزیكـي 100 درصدي خبـر داد 
و یـادآور شـد: زیـر سـازي و آسـفالت بلـوار والیـت با 
اعتبـار 2500 میلیـون تومان با پیشـرفت فیزیكي 95 
درصد، پروژه هدایت آبهاي سـطحي بلـوار نماز و آباده 
بـا اعتبـار 821 میلیـون تومـان بـا پیشـرفت فیزیكي 
80درصـد، فـاز اول پـروژه بـاغ ایرانـي بـا اعتبـار 440 
میلیـون تومان با پیشـرفت فیزیكـي 85 درصد، کانال 
بلـوار والیـت و خیابـان ابوریحان و کندرو بلـوار والیت 
بـا اعتبار 550 میلیون تومان با پیشـرفت فیزیكي 97 
درصـدي در حال پیگیري اسـت. وي ادامـه داد: پروژه 
هدایـت آبهـاي سـطحي پـل دفـاع مقـدس بـا اعتبار 
245 میلیـون تومان با پیشـرفت فیزیكـي 97 درصد، 
پـروژه احـداث بانـد دوم پـل شـهید کرم فتحـي زاده 
بـا اعتبـار 2700 میلیـون تومان با پیشـرفت فیزیكي 
67 درصـد و انجـام بیش از50درصـد عملیات خاکي، 
پـروژه پل شـهداي غواص)بلوار امام رضـا)ع(( با اعتبار 
3386 میلیـون تومان با پیشـرفت فیزیكـي 25درصد 
متـر   276 مكعـب،  متـر  نخاله بـرداري46500  کـه 
طـول حفاري شـمع، تكمیـل آرماتور بندي شـمع ها، 
بتن ریزي12 شـمع، بتن ریـزي 4عدد تیـر )تعداد کل 
12 عـدد( و تكمیل یكي از دو فنداسـیون انجام شـده 
اسـت؛ ضمن اینكـه مناقصـه عملیات تكمیلـي پایانه 
مسـافربري بعثت شـامل نازك کاري و نما و همچنین 
تاسیسـات بـه زودي برگزار، و پس از مشـخص شـدن 

پیمانـكار عملیات اجرایـي آن آغاز مي شـود.

موضوعات فرهنگی مهم ترین 
اولویت  دانشگاه شهید باهنر

سرپرسـت دانشـگاه شـهید باهنـر کرمـان گفـت: 
اولویت هـای  مهم تریـن  از  یكـی  فرهنگـی  موضـوع 
دانشـگاه شـهید باهنر کرمان در دوره جدید مدیریت 
ایـن دانشـگاه خواهـد بـود. بـه گـزارش ایسـنا دکتر 
محمدعلـی طاهر ظهر دیـروز در مراسـم معارفه خود 
به عنوان سرپرسـت دانشـگاه شـهید باهنـر کرمان با 
بیـا اینكه دانشـگاهیان هسـتند که باید چـراغ دانش 
را روشـن نـگاه دارنـد کـه در ایـن راسـتا مسـوولیتی 
بـزرگ بر دوش خواهند داشـت تصریح کرد: دانشـگاه 
شـهید باهنر کرمـان وظیفه ای سـنگین تر و موقعیتی 
ممتازتـر در انتقـال دانـش خواهد داشـت. سرپرسـت 
دانشـگاه شـهید باهنـر کرمان افـزود: همه مسـووالن 
و روسـای دانشـگاه در گذشـته، هر کدام سـهم عمده 
ای در رشـد و بالندگـی دانشـگاه شـهید باهنر کرمان 
داشـته و دکتـر فدایـی بـا مدیریـت بی نظیـر و تالش 
فـوق العـاده جهشـی بزرگ بـه دانشـگاه داده اسـت. 
طاهـر تصریـح کـرد: سیاسـت هایی که در نظـر داریم 
در دانشـگاه اجرایـی کنیـم، منبعـث از سیاسـت های 
کلـی نظـام، سـند چشـم انـداز، منویات مقـام معظم 
رهبـری و سیاسـت های دولت تدبیر و امید اسـت که 
در مرحلـه اول قانـون و مقـررات و رعایـت آن اولویت 
دارد. وی بیـان کـرد: کوشـش در جهـت بـاال بـردن 
کیفیـت امـور آموزشـی و پژوهشـی، تـالش دیگـر ما 
خواهـد بـود و فرهنـگ و امـور فرهنگی بنا بـه تاکید 
مقـام معظـم رهبـری در دسـتور کار خواهـد بـود و 
معظـم لـه همـواره حساسـیت ها و دغدغه هـای خود 
را مطـرح نمـوده و جـا دارد موضـوع فرهنگـی یكـی 
از مهم تریـن اولویت هـای دانشـگاه باشـد. سرپرسـت 
بـر  تاکیـد  گفـت:  کرمـان  باهنـر  شـهید  دانشـگاه 
شـرکت های دانـش بنیـان و اسـتفاده از ایـن ظرفیت 
بـزرگ کـه می توانـد بسـیار راهگشـا باشـد، از دیگـر 

سیاسـت های مـا در دانشـگاه خواهـد بود.
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دانشـگاه  سـابق  رییـس 
شـهید باهنـر کرمـان با اشـاره 
به حواشـی مطرح شـده درباره 
اسـتعفایش گفت: بـا هیچ جا و 
هیچ کسـی مشـكلی نداشـته ام 
و صرفـا مسـئله شـخصی دلیل 

اسـتعفای بنـده بـوده اسـت. بـه گـزارش ایسـنا محمـد جـواد فدایـی در 
مراسـم تقدیـر و معارفه روسـای دانشـگاه شـهید باهنر کرمان اظهـار کرد: 
دانشـگاه شـهید باهنر کرمان 40 سـال قبـل با همت مرحـوم افضلی پور و 
همسـر بزرگـوارش بنـا نهاده شـد و طـی این سـال ها افراد زیادی با عشـق 
و دلسـوزی زحمـت کشـیده و دانشـگاه را تـا ایـن مرحلـه رسـانده اند کـه 
بایـد قـدردان زحمات همـه بـزرگان باشـیم. وی در ادامه افـزود: همكاران 
بنـده در دانشـگاه زحمـات زیـادی کشـیده اند و بیـش از آنچه کـه وظیفه 
داشـتند، تـالش کرده انـد و اقدامـات انجـام شـده حاصـل کار همـكاران 
بنـده اسـت. رییـس سـابق دانشـگاه شـهید باهنـر کرمـان اظهار کـرد: در 
حـوزه پژوهـش بـا چالش هـای زیادی روبـه رو هسـتیم که طبـق آمار در 
اردیبهشـت سـال گذشـته حضور اسـاتید دانشـگاه در صنعت 4 درصد بود 
کـه علـی رغـم تمـام تالش هـا، ایـن ارتباط بـه 5.8 درصد رسـیده اسـت.

محوریت کار 
اصولگرایان کرمان از 
تهران نشات می گیرد

سخنگوی شـورای اصولگرایان 
کرمـان گفت: یكسـری اختالفات 
بیـن اصولگرایان وجود داشـت اما 
اکنـون تقریبـا اتحـاد بیـن همـه 
شـكل گیری  حـال  در  گروه هـا 
اسـت. بـه گـزارش ایسـنا محمد 

تكلـوزاده بـا بیان ایـن مطلب اظهار کـرد: عمدتا بحث اصولگرایـان ایجاد وحدت 
بیـن همـه گروه هـا بـوده اسـت. وی افـزود: از حـدود هشـت سـال قبـل هم که 
شـورای اصولگرایـان در اسـتان کرمـان راه انـدازی شـد، در کمتـر اسـتانی همه 
تشـكل های آن بـا هـم متحـد شـدند. تكلـوزاده بیـان کـرد: یكسـری اختالفات 
بیـن اصولگرایـان وجـود داشـت که تمام تـالش خـود را کردیم تـا بین تک تک 
حوزه هـا اتحـاد ایجـاد کنیـم. سـخنگوی شـورای اصولگرایـان کرمـان با اشـاره 
بـه اینكـه محوریـت کار مـا از تهـران نشـات می گیـرد تصریـح کـرد: بالطبع در 
اسـتان ها نیز شـكل گیری اتحـاد و همدلی بدنبال دسـتورات آیـت آهلل »یزدی«، 
» موحدی کرمانـی« و »مصباح یـزدی« ایجـاد خواهـد شـد. وی بـا بیـان اینكـه 
اسـت  شـكل گیری  حـال  در  اصولگـرا  گروه هـای  همـه  بیـن  اتحـاد  تقریبـا 
خاطرنشـان کـرد: بعـد از شـكل گرفتـن وحـدت در میـان گروه هـا، وارد مرحله 
بررسـی شـاخصه  های کاندیداهـا می مانیـم و تا رسـیدن بـه این مرحلـه منتظر 

ثبت نام هـا خواهیـم مانـد.

روسای دانشگاه ها 
از سیاسی کاری 
پرهیز کنند

کرمـان  اسـتاندار  معـاون 
و  اینكـه مدیـران  بـه  اشـاره  بـا 
روسـای دانشـگاه هـای کرمـان 
سیاسـی  اخیـر  سـال  دو  طـی 
کاری نداشـته انـد، گفـت: ایـن 
رونـد بایـد در اسـتان ادامـه پیدا 

کنـد. بـه گـزارش مهـر، حمیـد ذکااسـدی در جلسـه کمیسـیون دانشـجویی 
اسـتان کرمـان بـا اشـاره بـه نزدیـک شـدن بـه زمـان انتخابـات، اظهـار کـرد: 
بایـد شـور و نشـاط انتخاباتـی در جامعه ایجاد کـرد. وی از گروه های سیاسـی 
خواسـت کـه رعایـت قانـون را پایـه و اسـاس فعالیـت هـای خـود قـرار دهند. 
معاون سیاسـی، امنیتی و اجتماعی اسـتاندار کرمان با اشـاره به اینكه مدیران 
و روسـای دانشـگاه ها مـی توانند به صورت مسـتقل در زمینه هـای مربوط به 
دسـتگاه هـا تصمیـم گیـری کننـد، اظهـار کـرد: مهم تریـن اصلی کـه در این 
خصـوص بایـد در نظـر گرفـت توجـه به مصالح ملی، اسـالمی و کشـور اسـت. 
وی ادامـه داد: در دو سـال اخیـر هیـچ گونه سیاسـی کاری از سـوی مدیران و 
روسـای دانشـگاه ها مشـاهده نشـده اسـت. ذکااسـدی اظهار کرد: بـا توجه به 
اینكـه در آسـتانه روز دانشـجو قـرار داریـم باید شـهدای دانشـجو شناسـایی و 

دیـدار بـا خانـواده هـای آنهـا در دسـتور کار قـرار گیـرد.

سنت های اصیل 
کرمانی در قالب 
جشنواره معرفی 
می شوند

فرهنگـی،  میـراث  مدیـرکل 
گردشـگری  و  دسـتی  صنایـع 
اسـتان کرمان گفت: سـنت های 
اصیل کرمانی در قالب جشـنواره 
هـای متعـدد بـه مـردم و نسـل 

جـوان معرفی می شـوند. به گـزارش روابط عمومـی اداره کل میراث فرهنگی، 
صنایع دسـتی و گردشـگری اسـتان کرمان محمود وفایی در حاشـیه برگزاری 
مسـابقه شـیرینی های سـنتی و دسـرهای ایرانی که با حضور معـاون عمرانی 
اسـتاندار در بـاغ مـوزه هرنـدی برگزار شـد افـزود: خوراکـی ها، شـیرینی ها و 
حتـی لهجـه هـای کرمانـی جزء سـنت هـای بومـی اسـتان هسـتند و باید با 
اجرای این سـنت ها در قالب جشـنواره به مردم و نسـل جوان معرفی شـوند. 
وی بـا اشـاره بـه اینكـه اجـرای ایـن گونه جشـنواره هـا باعث می شـود مردم 
بـه باورهـا و آداب و رسـوم خـود شـناخت عمیق تری پیـدا کنند اظهـار کرد: 
مـی تـوان برگـزاری این جشـنواره هـا را بصورت منظـم نهادینه کـرد و حضور 
و مشـارکت مردمـی را در اولویـت کار ایـن جشـنواره هـا قـرار داد. وی با بیان 
اینكـه مـردم بـه نشـاط اجتماعی نیـاز دارند تصریح کـرد: در نشـاط اجتماعی 
مـردم تاثیـر دارد کـه در این راسـتا برنامه های مهمی را در دسـت اجـرا داریم.

خبردانشگاه میراث فرهنگیاستانداری

کرمان ویچ

پـس از روی کار آمـدن دولـت یازدهم، با توجه 
بـه تفـاوت هـای فـراوان مشـی ایـن دولـت بـا 
دولـت قبـل، تغییـر اسـتانداران و فرمانـداران 
باقـی مانـده از دولـت دهـم قابـل پیـش بینـی 
بـود. در اسـتان کرمـان هـم در دولـت تدبیر و 
امیـد شـاهد تغییر در 22 فرمانـداری از 23 فرمانـداری بودیم.

غیر همسوها باید بروند
تغییـر اسـتانداران و فرمانـداران از حقـوق طبیعـی هـر دولتی 
بـه شـمار مـی رود. چرا که ایـن افـراد نماینده هـای دولت در 
هـر منطقـه محسـوب می شـوند و باید گفتمان دولـت را قبول 
داشـته باشـند تـا بتواننـد سیاسـت های دولـت را در اسـتان و 
شـهر خـود اجـرا کننـد. عـدم هماهنگـی یـک اسـتاندار و یـا 
فرمانـدار بـا دولـت مرکـزی مـی تواند سـبب اتفاقـات ناگواری 
شـود. بـه عنـوان مثـال ضرب و شـتم علـی مطهری در شـیراز 
بـه عـدم هماهنگی اسـتاندار فارس و دولت تدبیـر و امید برمی 
گشـت. اتفاقـی کـه تـا مـاه ها فضـای سیاسـی کشـور را تحت 
تاثیـر قـرار داد و دولـت اعتدالگـرا را تحـت فشـار گذاشـت. از 
طـرف دیگـر بـه جـز ایـن مـوارد، اسـتانداری هـا و فرمانداری 
هـا مسـئول برگـزاری انتخابـات هـا در مناطق تحـت مدیریت 

خود هسـتند.
 بـه همیـن دلیل اگـر فرماندار و یا اسـتانداری با دولت همسـو 
نباشـد، مـی تواند در برگـزاری انتخابات موثر باشـند. بر همین 
اسـاس از ابتدای سـال جاری مسـئوالن وزارت کشـور چندین 
تاکیـد  غیرهمسـو  فرمانـداران  و  اسـتانداران  تغییـر  بـر  بـار 
کردنـد. تغییـر اسـتانداران برخـی شـهرها همچـون قزویـن و 
سـمنان نشـان از جـدی بـودن وزارت کشـور دولـت یازدهـم 
در تغییـر مسـئوالن غیرهمسـو داشـت. همانطـور کـه محمـد 
حسـین مقیمـی معـاون سیاسـی و امنیتـی وزیر کشـور اواخر 
شـهریور مـاه تاکید کرده بـود که قطعـا فرمانداران غیرهمسـو 
تغییـر مـی کننـد. البتـه وی گفته بود کـه فرمانـداری در دوره 
قبـل هـم همیـن مسـئولیت را داشـته یـا خیـر، تاثیـری در 

تصمیم هـای وزارت کشـور نـدارد.
ارزیابی عملکرد فرمانداران باقی مانده از دولت قبل

در حالـی کـه ار سـوی رسـانه هـای اصـالح طلـب بـه دولـت 
ایـن فشـار وارد می شـود کـه فرمانـداران باقی مانـده از دولت 
قائـم  امیـری  تغییـر کننـد، چنـدی پیـش حسـینعلی  قبـل 
مقـام و سـخنگوی وزارت کشـور گفتـه بود: هم اکنـون از 430 
فرمانـدار، حـدود 32 فرمانـدار از دولـت قبـل باقـی مانده انـد 
کـه آقـای مقیمـی، معاون سیاسـی وزیر دسـتور دادنـد هرچه 
سـریعتر عملكـرد آنهـا نیـز مـورد ارزیابی قـرار گیـرد و تالش 
می کنیـم کسـانی بـر مسـند کار باشـند کـه بـا سیاسـت  های 

دولت همسـو باشـند.
پنج فرماندار احمدی نژادی در استان کرمان 

تغییـر  بـر  مبنـی  را  هایـی  گمانـه  امیـری  صحبـت  ایـن   
فرمانـداران باقـی مانـده از دولـت قبـل کـه نتوانسـتند به طور 
کامـل سیاسـت های دولت تدبیـر و امید را پیـاده کنند مطرح 
کـرد. بـه خصـوص کـه فرصـت زیـادی تـا انتخابـات مجلـس 
شـورای اسـالمی و خبـرگان باقـی نمانـده اسـت و بـه نظر می 
رسـد وزارت کشـور دولـت یازدهـم عـزم خـود را بـر یكدسـت 
کـردن عوامـل خـود در اسـتان ها و شهرسـتان ها جـزم کرده 
اسـت. ایـن در حالـی اسـت کـه در اسـتان کرمـان هـم چهـار 
نفـری هسـتند کـه در دولت قبـل فرمانـدار بودنـد و در دولت 
یازدهـم فقـط محـل خدمتشـان عوض شـده اسـت. همچنین 
یـک فرمانـدار هـم در اسـتان کرمـان از دولـت قبل به سـمت 
خـود منصـوب شـده و همچنـان در همـان محـل مشـغول به 

کار اسـت. 

حسین موسی علی؛ فرماندار ارزوئیه
حسـین موسـی علـی تنهـا فرمانـدار دولـت یازدهم در اسـتان 
کرمـان اسـت کـه در همیـن شهرسـتان در دولـت دهـم هـم 
فرمانـدار بـوده اسـت. وی هفتـم مهرمـاه سـال 1390 توسـط 
اسـماعیل نجـار اسـتاندار سـابق کرمـان بـه عنـوان فرمانـدار 

شهرسـتان ارزوئیـه معرفـی شـد.
در حالـی موسـی علـی پـس از تغییـر دولـت در سـمت خـود 
باقـی مانـده کـه شـنیده مـی شـود تـا قبـل از انتخابـات جای 
خـود را بـه فرد دیگـری می دهـد. موضوعی که البتـه فقط در 

حـد شـنیده هاسـت و قطعی نیسـت.

منصور مکی آبادی؛ فرماندار سیرجان
منصـور مكـی آبـادی در حالـی 18 اردیبهشـت سـال 93 بـه 
عنـوان فرمانـدار ویژه سـیرجان معرفی شـد که اصـالح طلبان 

سـیرجانی گزینـه هـای دیگـری را مـد نظر داشـتند. 
مكـی آبـادی کـه به عنـوان یـک اصولگـرای میانه رو شـناخته 
مـی شـود در سـال هـای 84 تـا 87 فرمانـدار شـهربابک بوده 

ست. ا
وی البتـه پـس از فرمانـداری شـهربابک بـه سـمت مدیرکلـی 
امـور اسـتانداری کرمـان منصوب شـد و از سـال 91 از سـمت 
خـود کنـاره گیـری کرد و مسـئولیت دیگـری را در دولت دهم 
نپذیرفـت. گفتنـی اسـت مكی آبـادی در دولـت اصالحات هم 
در سـال هـای 77 تـا 79 مدیـرکل امـور سیاسـی اسـتانداری 

هرمـزگان بوده اسـت.

محمدرضا شریفی؛ فرماندار شهربابک
محمدرضـا شـریفی 22 اردیبهشـت مـاه سـال 93 بـه عنـوان 
فرمانـدار شـهربابک منصـوب شـد. او قبـل از اینكـه فرمانـدار 
شـهربابک شـود، در دولـت احمـدی نـژاد بـه مـدت سـه سـال 

فرمانـدار راور بـوده اسـت.

ایوب فالحی؛ فرماندار منوجان
دهـم خـرداد مـاه سـال 93 ایـوب فالحـی بـه عنـوان فرمانـدار 
منوجـان معرفـی شـد. وی پیـش از ایـن در دولت احمـدی نژاد 

بـه مـدت دو سـال فرمانـدار قلعـه گنج بوده اسـت.

محمد علی توحیدی؛ فرماندار کرمان
محمـد علـی توحیـدی از نهـم فروردین ماه سـال 93 بـه عنوان 
فرمانـدار کرمـان منصـوب شـد. وی پیـش از ایـن از سـال 89 

فرمانـدار ویـژه سـیرجان بـود و پـس از 52 مـاه محـل خدمتش 
تغییـر کـرد. وی در حالـی فرمانـداری سـیرجان را تـرك کـرد 
کـه رسـانه هـای سـیرجانی او را بـه عنـوان یكـی از محافظـه 
کارتریـن فرمانـداران سـیرجان مـی دانسـتند. آنطـور کـه هفته 
نامـه پاسـارگاد نوشـته بـود توحیـدی پـس از تغییر دولـت مورد 
انتقـاد اصـالح طلبـان و اعضای سـتاد روحانـی در سـیرجان بود 
امـا بدلیـل حمایـت شـهباز حسـن پـور از وی پیـش بینـی مـی 
شـد در سـمت خـود ابقا شـود. با این حـال برخـالف پیش بینی 
هـا توحیـدی فرمانداری سـیرجان را به مقصد فرمانـداری کرمان 
تـرك کـرد. گفتنی اسـت توحیـدی در دولت احمدی نـژاد عالوه 
بـر فرمانداری سـیرجان، فرماندار بروجرد در اسـتان لرسـتان هم 
بوده اسـت. البته توحیدی در مجموع سـابقه 18 سـال فرمانداری 
در شـهرهای بـم، رفسـنجان، بروجـرد، دامغان، انار و سـیرجان را 
داشـته کـه نشـان می دهد بـا اکثر دولـت ها همـكاری می کند.

پنج فرمانداری که سابقه مدیریت 
در دولت اصالحات را دارند

گفتنـی اسـت در میـان فرمانـداران دولـت یازدهـم در اسـتان 
کرمـان، چنـد نفری هم هسـتند کـه در دولت اصالحات سـابقه 

فرمانـداری و بخشـداری و یـا مدیریـت را داشـته اند. 
احمد امینی روش؛ فرماندار جیرفت

انتخـاب احمـد امینـی روش بـه عنـوان فرمانـدار جیرفـت در 
نـوع خـود عجیـب بـود. او 14 آبـان مـاه 92 توسـط اسـماعیل 
نجـار اسـتاندار باقـی مانـده از دولـت دهـم در دولـت یازدهم به 
عنوان سرپرسـت فرمانـداری جیرفت منصوب شـد. این انتخاب 
در حالـی صـورت گرفـت کـه امینـی روش سـابقه فرمانـداری 
عنبرآبـاد در سـال های 82 تا 84 در دولـت اصالحات را برعهده 
دارد. 15 اردیبهشـت 93 هـم علیرضـا رزم حسـینی وی را بـه 

عنـوان فرمانـدار جیرفـت منصـوب کرد. 
علیجان سلیمانی؛ فرماندار رابر

علیجـان سـلیمانی از روز 13 خـرداد مـاه سـال 93 بـه عنـوان 
فرمانـدار رابـر معرفی شـد. وی در دولت اصالحات بخشـدار رابر 

بوده اسـت.
حبیب اهلل خنجری؛ فرماندار زرند

حبیـب اهلل خنجـری 21 بهمن ماه سـال 92 به عنـوان فرماندار 
زرنـد منصـوب شـد. خنجری در دولـت اصالحات از سـال 76 تا 
84 بخشـدار مرکزی شهرسـتان زرند بوده و پیش از آن از سـال 
74 تـا 76 در دولـت سـازندگی بـه عنـوان معـاون فرمانـدار در 

شهرسـتان زرند مشـغول بـه خدمت بوده اسـت.
حمید مالنوری؛ فرماندار رفسنجان

حمید مالنوری از 23 فروردین ماه سـال 93 به عنوان فرماندار رفسـنجان 
منصوب شـد. مالنوری در دولت اصالحات بخشـدار انار بوده اسـت.

سید محسن صمدانی؛ فرماندار کهنوج
سـید محسـن صمدانـی در تاریـخ 20 اردیبهشـت سـال 93 به 
عنـوان فرمانـدار کهنـوج معرفـی شـد. وی در دولـت اصالحات 

رئیـس اداره آمـوزش و پـرورش کهنـوج بود.
الزم بـه ذکـر اسـت در گـزارش فـوق فقـط بـه آن دسـته از 
فرماندارانـی اشـاره شـد کـه در دولت های نهـم و دهـم فرماندار 
بودنـد و یـا در دولـت اصالحـات مدیـر بـوده اند. بـه همین دلیل 
بـه آن دسـته از فرماندارانـی کـه سـابقه معاونـت در دولـت های 
نهم و دهم و یا دولت اصالحات را داشـته اند اشـاره نشـده اسـت. 
همچنیـن کار کـردن در دولـت احمـدی نـژاد و یـا اصالحـات به 
هیـچ عنـوان بـه معنـای همسـویی و یا عدم همسـویی بـا دولت 
یازدهم تلقی نمی شـود و همسـویی و غیرهمسـویی اسـتانداران 
و فرمانـداران بـر اسـاس عملكـرد آن هـا مشـخص می شـود. در 
این رابطه با حمید ذکااسـدی معاون سیاسـی و امنیتی اسـتاندار 

کرمـان تمـاس گرفتیم کـه وی پاسـخ نداد.

گزارش »پیام ما« از ادامه کار فرمانداران دولت احمدی نژاد در استان کرمان

پنج فرمانداری
که هنوز فرمان را دارند

دیـروز نشسـت خبـری عملكـرد هشـت 
ماهـه نیـروی انتظامـی اسـتان کرمـان در 
محـل سـتاد فرماندهـی نیـروی انتظامـی 
برگـزار شـد و فرمانـده انتظامـی اسـتان از 
اثـر تصادفـات درون  بـر  مـرگ 650 نفـر 

شـهری و بـرون شـهری خبـر داد. 
رضـا بنـی اسـدی تصریـح کـرد: میـزان فوتـی هـا در 

کاهـش   %21 کـه  مـورد   224 شـهری  درون  تصادفـات 
و جـرح 22% افزایـش داشـته اسـت. در تصادفـات بـرون 
شـهری شـاهد افزایـش 10 درصدی فوتی ها بـا 426 مورد 

و افزایـش 35 درصـدی جـرح بـا 1719 مـورد بودیـم.
 بنـی اسـدی بـا اشـاره بـه تحلیـل تصادفـات، گفـت: 
44% ایـن تصادفـات واژگونـی، 9% برخـورد بـا عابر و 47 
% برخـورد بـا سـایر وسـایل نقلیه مـی باشـد.  فرمانده ی 

نیـروی انتظامی اسـتان کرمـان یادآور شـد: عملكرد پلیس 
راه در هشـت ماهـه ی نخسـت امسـال با 105 مـورد طرح 
انظباطـی، ترافیكـی و کنتـرل سـالمت راننـدگان، نصـب 
100 بنـر، برگـزاری 30 جلسـه بـا دهیـاران و 130 مـورد 

جلسـه ی آموزشـی و فرهنگـی، بـوده اسـت.
فرمانـده نیـروی انتظامـی اسـتان کرمـان اظهار داشـت: 
اصحـاب رسـانه و مطبوعـات بـه عنـوان همیـاران تعییـن 
کننـده ای هسـتند کـه بـا اظهـار نظرهـای کارشناسـانه، 
جمـع آوری اطالعـات از وقایـع و گزینـش تیترهـا خبـری 
مـی تواننـد نقـش مهمـی در ارتقـای امنیت اشـته باشـند.  
رضـا بنی اسـدی افـزود: همـكاران نیـروی انتظامی علی 
رغـم وجـود محدودیت ها توانسـتند با لطف و یـاری الهی، 
همـكاری قاطبه ی مـردم و خبرنـگاران در زمینه ی اطالع 
رسـانی و بیـان مطالبـات پلیـس از مـردم کـه در اجـرای 
ماموریـت هـا نیازمنـد آن اسـت، دسـتاوردهای مطلوبـی 

باشد.  داشـته 
وی در ادامـه بـه بیـان عملكـرد هشـت ماهـه ی نیروی 
انتظامـی در حـوزه هـای مختلـف پرداخـت و گفـت: در 
زمینـه سـرقت، در حـوزه کشـف 5% افزایـش داشـتیم و 

شـاهد 16% کاهـش وقـوع سـرقت بودیـم. در زمینـه ی 
جرایـم رایانـه ای شـاهد 140 مـورد وقـوع برداشـت غیـر 
کشـف  مـورد   21 کشـف،  مـورد   145 اینترنتـی،  مجـاز 
مزاحمـت اینترنتـی، 20 مـورد وقـوع، 18 مـورد کشـف و 
وقـوع انتشـار فیلـم خصوصـی و خانوادگی بودیـم و در باب 
نشـر اکاذیـب شـاهد 17 مـورد وقـوع و 16 مـورد کشـف، 

بودیم. 
بنـی اسـدی بیـان داشـت: در حـوزه ی سـن و جنـس 
مرتكبین جرایم رایانه ای در هشـت ماهه ی نخسـت سـال 
94، 158 مـرد و 54 زن کـه از ایـن تعـداد، 13 دختـر و 
20 پسـر، زیـر 17 سـال هسـتند. بنـی اسـدی با اشـاره به 
باندهـای قاچـاق مـواد مخـدر افـزود: قاچـاق تریـاك %8 
کاهـش، مورفیـن 489% افزایـش، هروئیـن 87% افزایش 

و حشـیش 12% افزایـش داشـته اسـت. 
باندهـای  باندهـای قاچـاق و حـذف  انهـدام  همچنیـن 
اشـرار بـه ترتیـب 77 و 21 درصـد کاهـش داشـت. وی 
در زمینـه ی کشـف مـواد محترقـه گفـت: 209 مـاده ی 
محترقـه ی کـم خطـر کـه مجموعـا 25 کیلوگـرم بودنـد 

یافـت شـد.

فرمانده انتظامی استان کرمان خبر داد

مرگ 650 نفر بر اثر تصادف در کرمان

خبر

مریم سعیدی

رضا عبادی زاده



شماره پیاپی 506  
یکشنبه 8 آذرماه 1394 

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

پیامک : 
500022030343

برای اطالع از اخبار استان کرمان و دریافت روزانه صفحات روزنامه »پیام ما« در 
نرم افزار تلگرام، کانال خبری پیام ما را با آدرس زیر دنبال کنید:

https://telegram.me/payamma

اخبار آبفا

بیش از 3800 فقره حوادث 
انشعابات و شبکه در استان 

کرمان برطرف شد
طـی مهـر مـاه 3867 فقره حـوادث انشـعابات 
و شـبكه در اسـتان کرمـان برطـرف شـد. محمـد 
مدیـره  هیئـت  رئیـس  و  مدیرعامـل  طاهـری 
گفـت:  کرمـان  اسـتان  فاضـالب  و  آب  شـرکت 
طـی مـاه مهـر 3867 فقـره حـوادث انشـعابات و 
شـبكه شـامل حـوادث انشـعابات )2176 فقـره(، 
حـوادث شـبكه اصلـی )501( و حـوادث شـبكه 
رفـع  کرمـان  اسـتان  در  فقـره(   1190( فرعـی 
گردیـد. وی افـزود: ایـن حـوادث در شهرسـتان 
هـای بافـت )96 فقـره(، بردسـیر )92 فقـره(، بم 
)490 فقـره(، جیرفـت )357 فقـره(، رفسـنجان 
)716 فقـره(، زرنـد )192 فقره(، سـیرجان )623 
 99( عنبرآبـاد  فقـره(،   84( شـهربابک  فقـره(، 
 245( کهنـوج  و  فقـره(   873( کرمـان  فقـره(، 

فقـره( توسـط واحـد اتفاقـات برطـرف شـد.

60 فقره انشعاب غیرمجاز
 در رودبار کهنوج قطع و

 جمع آوری شد
طـی آبـان مـاه 60 فقـره انشـعاب غیرمجاز در 
رودبـار کهنـوج قطـع و جمـع آوری شـد. رضـا 
بهرامـی سرپرسـت امور آب و فاضالب شهرسـتان 
غیرمجـاز  اشـتراك هاي  وجـود  گفـت:  کهنـوج 
را  آبفـا  ادارات  جـاري  هزینه هـاي  شـهرها  در 
افزایـش داده و ارائـه خدمـات مطلـوب بـه مـردم 
را بـا مشـكالتي مواجـه کـرده اسـت. وی افـزود: 
در همیـن راسـتا امـور آب کهنـوج بـا قاطعیـت 
بـا اسـتفاده کننـدگان از ایـن انشـعابات برخـورد 
مـی کند و انشـعابات غیرمجـاز را جمع آوری می 
کنـد. سرپرسـت امـور آبفـا شهرسـتان کهنوج در 
ادامـه با بیـان این که اسـتفاده غیرمجاز از شـبكه 
آب شـهري بر اسـاس مـاده 660  قانـون مجازات 
اسـالمي جـرم بـوده و مشـمول جریمـه اسـت، 
گفـت: طـی آبان مـاه 60 فقـره انشـعاب غیرمجاز 
در رودبـار شناسـایی شـد کـه تمامی آنهـا قطع و 
جمع آوری شـدند. شـایان ذکر است شـهر رودبار 
اشـتراك در 70 کیلومتـری  از 2500  بیـش  بـا 

کهنـوج قـرار دارد.

ذخیره ۱2 هزار مترمکعب آب در 
طرح حفاظت از منابع بم

فرمانـدار بـم گفـت: بـا اجـرای طـرح حفاظت 
از منابـع آب در این شهرسـتان طـی 45 روز، 12 
هـزار متـر مكعـب آب ذخیره می شـود. به گزارش 
خبرگـزاری فـارس رضا اشـک در جلسـه شـورای 
حفاظـت از منابـع آب شهرسـتان ضمـن تبریـک 
طـرح  اجـرای  بـا  داشـت:  اظهـار  بسـیج  هفتـه 
حفاظـت از منابـع آب در این شهرسـتان طی 45 
روز، 12 هـزار متـر مكعـب آب ذخیـره می شـود. 
فرمانـدار بـم بیان کرد: بـه منظور اسـتفاده بهینه 
آب طرحی در سراسـر اسـتان به عنوان حفاظت از 
منابـع خصـوص خاموشـی موتورپمپ هـای چاه ها 
خاموشـی  طـرح  افـزود:  وی  شده اسـت.  آغـاز 
در  روز   45 مـدت  بـه  چاه هـا  موتورپمپ هـای 
شهرسـتان سـبب می شـود آب مصـرف یک سـال 
شـهرهای بـم و منطقـه ویـژه ارگ جدیـد تامیـن 
شـود. اشـک عنـوان کـرد: بـا مصـرف صحیـح در 
آب بـرای آینـدگان ذخیـره ای نگـه داریـم و ایـن 
منطقـه بـا بارندگی هـای اخیـر وضعیـت خوبـی 
نسـبت بـه دیگـر شـهرهای اسـتان دارد. فرماندار 
بـم افـزود: مناطق روسـتایی به دلیـل آب و هوای 
اقلیمـی و اشـتغال، بـاد و کم آبـی تخلیه شـده اند 
و وظیفـه داریـم بـا چاه هـای غیرمجـاز برخـورد 
کنیـم. وی خاطرنشـان کـرد: با وجـود 247 حلقه 
چـاه آب در شهرسـتان بـم با خامـوش کردن 50 
درصـد آن در زمسـتان در سـه مرحلـه 15 روزه، 

12 هـزار متـر مكعـب آب ذخیـره می شـود.

کاغذ اخبار

وزیـر نفـت بـا تاکیـد بـر اینكـه »مخالفـت و مشـكلی با 
حضـور شـرکت هـای آمریكایی نداریـم«، گفت: فضـا برای 
حضـور ایـن شـرکت هـا در صنعـت نفت ایـران باز اسـت. 

بـه گـزارش ایرنا، بیـژن زنگنه دیروز در حاشـیه همایش 
بیـن المللـی رونمایـی از مـدل جدیـد قراردادهـای نفتـی 
ایـران در جمـع خبرنـگاران افـزود: میـزان جـذب سـرمایه 
هـای خارجـی در صنعـت نفـت ایـران بـه میـزان جذابیت 
قراردادهـا و تسـهیل شـرایط بسـتگی دارد. وی بـا تاکیـد 
بـر ضـرورت فراهـم کـردن شـرایط ورود سـرمایه گـذاران 
خارجـی افـزود: شـرایط عمومـی جامعـه نقـش مهمـی در 

ورود سـرمایه گـذاران خارجـی دارد. 
وزیـر نفـت دربـاره تعـداد پروژه هـای نفتی واگذار شـده 
بـه خارجـی هـا نیـز گفت: قـرار نیسـت همـه پـروژه ها به 
شـرکت هـای خارجـی واگـذار شـود؛ برخی طرح هـا مانند 

توسـعه پـارس جنوبـی و نگهـداری تولید، توسـط شـرکت 
هـای داخلـی انجام می شـود. 

وی، جـذب سـرمایه گذاری 25 میلیـارد دالری از طریق 
مـدل جدیـد قراردادهـای نفتی را مناسـب دانسـت و گفت: 
بسـیاری از شـرکت هـای اروپایـی و آسـیایی عالقمنـد بـه 
حضـور در صنعـت نفـت ایـران هسـتند امـا بـرای حضـور 
قطعـی بایـد مذاکـرات به نتیجه برسـد. زنگنـه در خصوص 
برگـزاری اجـالس آتـی اوپک در هفتـه پیـش رو نیز گفت: 
برخـی کشـورها مخالـف احیـای سـهمیه بنـدی در اوپـک 
هسـتند از ایـن رو بعیـد اسـت در ایـن اجـالس بـه نتیجـه 
برسـیم. زنگنـه دربـاره پیـش بینی قیمـت نفت نیـز گفت: 
هیچكـس نمـی توانـد در مـورد قیمـت نفـت حـرف قطعی 
بزنـد.   وزیـر نفـت همچنین دربـاره برخی انتقادها نسـبت 
بـه مدل جدیـد قراردادهای نفتـی گفت: برخـی از افراد که 

در گذشـته از قراردادهـای بیـع متقابـل انتقـاد مـی کردند 
در حـال حاضـر از مـدل جدیـد قراردادهـای نفتـی انتقـاد 
کـرده و مـی گوینـد کـه قراردادهـای بیـع متقابـل، خـوب 

اسـت.  بوده 

وی بـا بیـان اینكـه همـه مـدل هـای قـراردادی دارای 
معایـب و مزایایـی هسـتند، خاطرنشـان کـرد: هیـچ مـدل 
قـراردادی کـه فقط مزیت داشـته و فاقد نقص باشـد وجود 

ندارد.

فضا برای حضور شرکت های آمریکایی در 
صنعت نفت ایران باز است

  وزیر نفت

جریان اعتدال راه 
خود را از اصالح 
طلبان جدا نکند

رئیـس شـورای عالی سیاسـت 
گـذاری انتخاباتـی اصـالح طلبـان 
بـه جریـان اعتـدال توصیـه کـرد 
راه خـود را در جریـان انتخابـات 
مجلـس دهـم از اصالح طلبان جدا 
نكننـد و تلویحـا اعـالم کـرد کـه 
اعتـدال ممكـن اسـت در اینصورت در انتخابات ریاسـت جمهوری آینده با مشـكل 
روبـرو شـود. بـه گـزارش امیدنامـه محمدرضـا عـارف در دیـدار جمعـی از اعضای 
جبهـه اصالح طلبـان و اعتدالگرایـان بـا بیـان اینكـه اعتـدال ذات اصـالح طلبـی 
اسـت،اصالح طلبـان را یكـی از گروه هـای وفـادار به انقـالب اسـالمی و آرمان های 
امـام خمینـی )ره( دانسـت و گفـت: برخی افـراد و جریانهای سیاسـی هنگامی که 
صاحـب تریبونـی مـی شـوند شـروع بـه حملـه بـه اصـالح طلبـان می کننـد و به 
گونـه ای سـخن مـی گوینـد کـه انگار بـا دشـمن خـود مواجه انـد در حالیكـه اگر 
انـدك انصافـی داشـتند اذعـان می کردنـد کـه سـهم اصـالح طلبـان در پیـروزی 
انقـالب و دوران تثبیـت انقـالب بـه مراتـب از برخـی مدعیـان بیشـتر اسـت ولـی 
وظیفـه شناسـی اصـالح طلبـان بـه آنهـا اجـازه نمی دهـد نقـش آفرینی خـود را 
بـه رخ دیگـران بكشـند چـرا که وظیفـه خـود را در برابـر انقالب اسـالمی و مردم 
خـوب کشـورمان انجـام دادنـد. عـارف بـا توصیه بـه همـه جریان های سیاسـی بر 
اولویـت قـرار دادن منافـع ملی بر منافـع جناحی،تصریح کرد: مبنـای حرکت همه 
جریان هـای سیاسـی در انتخابات اسـفندماه جاری باید مشـارکت حداکثری مردم 
باشـد و اگـر جریانـی بخواهد پیروزی خـود را در یک میدان غیـر رقابتی و  کاهش 
مشـارکت مـردم گـره بزند در حـق انقالب جفا کرده اسـت .بنابرایـن راهبرد اصلی 
همـه جریانـات و گروه هـای سیاسـی بایـد مشـارکت حداکثـری مـردم و برگزاری 
انتخاباتـی پرشـور باشـد. رئیـس شـورای عالی سیاسـت گـذاری انتخاباتـی اصالح 
طلبـان در پایـان درباره تعامل جریـان اعتدال با اصالح طلبـان در انتخابات مجلس 
،گفـت: توصیـه مـا بـه دوسـتانمان در جریان اعتـدال این اسـت کـه همانگونه که 
در انتخابـات 92 بـا وحـدت و همگرایـی موجـب پیـروزی آقای روحانی شـدیم در 
انتخابـات مجلـس هـم بهتـر اسـت با ارائـه یک لیسـت واحـد زمینه سـاز پیروزی 
تفكـر اصـالح طلبـی و اعتدالگرایی شـویم و تدبیـر حكم می کند دوسـتان جریان 
اعتـدال راه خـود را از اصالح طلبـان جـدا نكننـد تـا انشـاهلل در انتخابـات ریاسـت 
جمهـوری سـال 96 هـم بـا مشـكالتی رو بـه رو نشـویم. عضـو مجمـع تشـخیص 
مصلحـت نظـام بـا بیـان اینكـه بـه نظـر مـا ایـران کلیـد حـل بحـران در منطقـه 
اسـت، گفـت:  تحـرك سیاسـت خارجی ایـران بعـد از انتخابات ریاسـت جمهوری 
92 و پشـتیبانی مقـام معظـم رهبـری از دیپلماسـی دولـت تدبیر و امیـد بویژه در 
مذاکـرات هسـته ای می توانـد جایـگاه ایـران را در معـادالت منطقـه ای و جهانـی 

ارتقـاء دهد.

سیاست

وکیـل شـاکیان پرونـده تامیـن اجتماعـی در مـورد 
خـروج مرتضـوی علـی رغـم ممنوع الخـروج بـودن وی 
گفـت: هنـوز از خـروج ایـن متهـم از کشـور در حیـرت 
باوجـود  خبرآنالیـن،  خبرگـزاری  گـزارش  بـه  هسـتم. 
ایـن متهـم  بـودن سـعید مرتضـوی،  الخـروج  ممنـوع 
اقتصـادی بـرای زیـارت اربعیـن بـه عـراق سـفر کـرد. 

وکیـل  همدانـی،  تـرك  مصطفـی  بـاره،  همیـن  در 
شـاکیان پرونـده تامیـن اجتماعی بـه خبرآنالیـن گفت: 
تامیـن  پرونـده  دلیـل  بـه  الزامـا  نـه  مرتضـوی  بـرای 
اجتماعـی، بلكـه بـه خاطـر چند پرونـده دسـتور ممنوع 
الخروجـی صـادر شـده بود و ایـن خبر را سـخنگوی قوه 
قضاییـه در نشسـت خبری اعـالم کرده بـود. او ادامه داد: 
مـن هنـوز در حیرت هسـتم. چـرا کـه یكـی از اقدامات 

تامینـی که دادسـرا برای جلوگیـری از فـرار متهم انجام 
مـی دهـد، صـدور قـرار ممنـوع الخروجی متهم اسـت و 
بعـد از آن ممكن اسـت قرارهای تامینی تشـدید و یا لغو 
شـود. امـا این که ایـن قرار تامینی لغو شـده باشـد تا به 
حـال بـه مـا ابالغ نشـده و تا جایـی که می دانـم حداقل 
در پرونـده خـود ما چنین لغـوی وجود نداشـته؛ مگر در 
جـای دیگـری چنیـن چیـزی صادر شـده باشـد که من 

بـی اطالع باشـم. 
تـرك همدانـی گفـت: بـا توجه به سـبقه ایـن پرونده 
و تخلفـات مالـی کالنـی کـه در ایـن پرونده وجـود دارد 
و بـا توجـه بـه متهمیـن مشـابه دیگـری کـه از کشـور 
فـرار کردنـد و دسـتگاه قضایـی فعـال نتوانسـته آن هـا 
را برگردانـد، بـه نظـر مـی رسـد الزم باشـد که دسـتگاه 

قضایـی در ایـن بـاره اگـر قصـوری صـورت گرفتـه، بـه 
برخـورد بـا متخلـف یـا متخلفیـن بپـردازد. او در پاسـخ 
بـه این سـوال کـه چه تضمینـی وجـود دارد ایـن متهم 
بـه کشـور برگـردد، گفـت: مـا امیدواریـم که ایـن اتفاق 
نیفتـد و ایشـان بـه کشـور برگردد؛ مـا جز وثیقـه ملكی 
سـپرده شـده بابـت پرونـده سـازمان تامیـن اجتماعـی 
چیـز دیگـری در دسـت نداریم و دسـتگاه قضایـی برای 
جلوگیـری از فـرار متهـم این قـرار تامین را صـادر کرده 

بود.
بـه گـزارش خبرآنالیـن، سـعید مرتضوی پنج شـنبه 
از فـرودگاه امـام خمینـی عـازم نجـف شـد و در همـان 
فـرودگاه گفـت کـه در کربـال بـا خبرنـگاران مصاحبـه 

کرد! خواهـد 

هنوز از سفر مرتضوی به عراق در حیرتم!
وکیل تامین اجتماعی

سیب زمینی امحاء 
شده فاسد بود

مرکـزی  سـازمان  رییـس 
آمادگـی  از  روسـتایی  تعـاون 
خریـد  میـزان  افزایـش  بـرای 
گفـت:  و  داد  خبـر  خـام  شـیر 
اسـتان  در  سـیب زمینی  دفـن 
بـه چهـار مـاه گذشـته  فـارس 
توزیـع  اجـازه  کـه  برمی گـردد 
آن را براسـاس قانون نداشـتیم و 

ناگزیـر بـه امحـاء آن شـدیم. بـه گـزارش ایسـنا، حسـین صفایی اظهـار کرد: 
برخـی رسـانه ها پیرامـون امحـاء سـیب زمینی در اسـتان فـارس اخبـاری را 
منتشـر و برخـی مسـووالن نیـز نسـبت بـه ایـن موضـوع اظهاراتـی را مطرح 
کردنـد کـه بـر مبنـای اطالعات نادرسـت بود، چرا کـه امحاء ایـن محصول به 
چهـار مـاه گذشـته بـر می گـردد و هیـچ ارتباطی به تنظیـم بـازار محصوالت 
کشـاورزی نـدارد، یعنـی ایـن سـازمان با هـدف جلوگیـری از کاهـش قیمت 
و بـرای تنظیـم بـازار ایـن کار را انجـام نـداده اسـت. وی افـزود: اوایـل تیرماه 
امسـال بـه سـازمان تعـاون روسـتایی گـزارش شـد کـه قیمـت هـر کیلوگرم 
سـیب زمینی بـه کمتـر از 100 تومان رسـیده اسـت و بـا توجه به نـرخ خرید 
تضمینی 360 تومانی این محصول سـازمان تعاونی روسـتایی براسـاس قانون 
خریـد تضمینـی محصـوالت کشـاورزی موظـف به جمـع آوری و خریـد آن از 

کشـاورزان در راسـتای حمایـت از تولیـد داخلـی شـد.

تاکید سازمان ملل 
بر اهمیت حضور 
عربستان و ایران در 
مذاکرات سوریه

سـازمان  دبیـرکل  معـاون 
ملـل بـه اهمیـت کنفرانـس بین 
المللـی کـه در اردن در اواسـط 
معرفـی  بـرای  آتـی  دسـامبر 

گروه هـای تروریسـتی برگـزار خواهـد شـد، اشـاره و اعـالم کـرد کـه ایـن 
کنفرانـس تاثیـر مسـتقیمی بـر تالش ها جهـت آغاز روند سیاسـی در سـوریه 
دارد. به گزاذش ایسـنا یان الیاسـون، معاون دبیرکل سـازمان ملل خاطرنشـان 
کـرد: به عربسـتان نیـز ماموریت یكپارچه کردن مخالفان سـوری واگذار شـده 
اسـت. همانطـور که سـازمان ملل و اسـتفان دی میسـتورا )فرسـتاده سـازمان 
ملـل بـه سـوریه(، بر شـكل گیـری دور آتـی مذاکرات پیرامـون سـوریه و آغاز 
آن در سـریع ترین زمـان ممكـن متمرکز هسـتیند و برای آن تـالش می کنند. 
الیاسـون بـا بیـان ایـن که تـا زمانی کـه گفتگوی فشـرده ای میان واشـنگتن و 
مسـكو وجود دارد، امیدی نیز برای آغاز روند سیاسـی در سـوریه اسـت، گفت 
کـه حضـور عربسـتان و ایران در مذاکرات سـوریه امری بسـیار مهم اسـت. وی 
افـزود: بـر ایـن بـاورم که روزنـه امیدی بـرای آغاز روند سیاسـی در سـوریه در 
حـال حاضـر وجـود دارد. ایـن جنگی اسـت که به نظـر من بر همگـی ما تاثیر 
می گـذارد و مـن معتقـدم که درکی از ایـن واقعیت در حال حاضـر وجود دارد. 

گزارش عملکرد 
قوای سه گانه در 
حال تهیه است

رییـس کمیسـیون اصل 90 
مجلـس گفت: گـزارش عملكرد 
قـوای سـه گانـه تـا پایـان کار 
مجلـس نهم در این کمیسـیون 
علـی  اسـت.  تهیـه  دسـت  در 
پورمختار در گفت وگو با ایسـنا، 

گفـت: گـزارش سـه گانه ارزیابی عملكـرد قوای مجریـه، قضاییـه و مقننه به 
تفكیـک تهیـه و تـا قبـل از پایـان کار مجلس نهـم در اختیار هیات رییسـه 
مجلـس قرار می گیـرد. نماینده مـردم کبودرآهنگ در مجلـس نهم، گزارش 
عملكـرد قـوه مجریـه را دو بخشـی اعالم کرد و افـزود: گـزارش عملكرد قوه 
مجریـه در دو قالب در دسـت تهیه اسـت. قالـب اول جهت گیری کلی دولت 
در حوزه هـای مختلـف داخلـی، بین المللـی و اقتصـادی و قالـب دوم گزارش 
عملكـرد دسـتگاه های اجرایـی با محـور برنامه هـای اعالمـی وزرا در روز رای 
اعتمـاد مجلـس اسـت. وی ادامـه داد: تهیـه ایـن گزارش هـا از سـال 93 و 
پـس از گذشـت بیـش از یـک سـال ازعمر دولـت یازدهم آغاز شـده اسـت. 
از وزرای دولـت بـه ترتیـب دعـوت کـرده و دربـاره عملكرد، پیشـرفت کار و 
موانـع اجـرای برنامه هـا گزارش تهیـه می شـود و گزارش تجمیعـی عملكرد 

دسـتگاه های اجرایـی در قالـب گـزارش واحـد ارائه می شـود.

گزارش تجمع 
غیرقانونی علیه 
همایش اصالح طلبان 
در قرچک به دستگاه 
قضایی ارسال می شود

در  وزیـر کشـور  مقـام  قائـم 
گـزارش  گفـت:  سیاسـی  امـور 
بررسـی حادثـه  نهایـی کمیتـه 
تجمـع  بـر  مبنـی  قرچـک 

غیرقانونـی علیـه همایـش اصـالح طلبان شهرسـتانهای جنوب شـرق اسـتان 
تهـران تهیـه شـده و به زودی به دسـتگاه قضایی ارسـال می شـود تـا در این 
زمینـه تصمیـم گیـری کنـد. بـه گـزارش ایرنـا محمدحسـین مقیمـی افزود: 
نشسـت مشـترك اصـالح طلبـان در قرچـک یـک جلسـه رسـمی و قانونـی 
بـوده و تـالش عـده ای بـرای برهـم زدن ایـن نشسـت، اقدامی خـالف قانون 
اسـت. وی ادامـه داد: گـزارش نهایـی از حادثـه قرچـک تهیـه شـده کـه بـه 
زودی به دسـتگاه قضایی ارسـال خواهد شـد تـا در این زمینـه تصمیم گیری 
شـود. قائـم مقـام وزیـر کشـور در امـور سیاسـی دربـاره علـت لغو سـخنرانی 
مصطفـی کواکبیـان دبیرکل حزب مردم سـاالری در اندیمشـک نیز گفت: در 
اندیمشـک متقاضیـان برگزاری مراسـم، مجـوزی از فرمانـداری دریافت نكرده 
بودنـد و بـه همیـن دلیل این سـخنرانی برگزار نشـد و حرکت عـده ای که در 

خیابـان حضـور یافتنـد غیرقانونـی بـود.

سازمان مللتعاون روستایی وزارت کشورکمیسیون اصل نود

شـانزدهمین جلسـه رسـیدگی به اتهامـات بابک زنجانـی متهم ردیـف اول پرونده 
فسـاد نفتی دیروز در شـعبه 15 دادگاه انقالب و به ریاسـت قاضی صلواتی برگزار 
شـد. در جلسـه اول، دوم و سـوم کیفرخواسـت 237 صفحـه ای ایـن پرونده قرائت 
شـد و در جلسـات چهـارم، پنجـم و ششـم رسـیدگی به ایـن پرونده نیـز بیش از 
60 صفحـه از دفاعیـات 200 صفحـه ای بابـک زنجانـی متهـم ردیـف اول قرائـت 
شـد. در جلسـه هفتـم محاکمه بابـک زنجانی نیـز مرتضی تورك معاون دادسـتان 
تهـران بـه ارائـه توضیحاتی در مـورد توقیف، کارشناسـی و ارزشـیابی اموال متهم 
نفتی پرداخت. در جلسـه هشـتم نیز وکیل شـرکت HK و زیر مجموعه شـرکت 
نفـت ایـران بـه قرائـت شـكایت خـود از متهم نفتـی پرداخـت. در جلسـه نهم نیز 
وکالی بانـک مسـكن و سـازمان تامین اجتماعی به قرائت شـكایات خـود از متهم 
نفتـی پرداختنـد و بابـک زنجانی ادامه دفاعیـات خود را بیان کرد. در جلسـه دهم 
و یازدهـم  و دوازدهـم نیـز متهـم نفتـی به قرائـت ادامـه دفاعیات خـود پرداخت. 
در جلسـه سـیزدهم نیـز کارشـناس بانـک مرکـزی در ادامه دفاعیـات متهم نفتی 
بـه بیـان جزئیـات قراردادهای نفتـی بابک زنجانـی پرداخت. در جلسـه چهاردهم 
رسـیدگی بـه ایـن پرونـده دفاعیـات متهـم نفتی بـه پایان رسـید و وکیـل وی به 
بیـان دفاعیـات خـود پرداخـت. در جلسـه پانزدهم رسـیدگی بـه این پرونـده نیز 
رسـول کوهپایـه زاده وکیـل متهـم نفتـی نیز بـه قرائت ادامـه دفاعیـات پرداخت. 

خالصـه جلسـه شـانزدهم را در ادامـه به نقـل از خبرگزاری میـزان بخوانید:
 در این جلسـه هر سـه متهم پرونده فسـاد نفتی حضور داشـتند و وکیل مدافع 

زنجانـی بـه ادامه قرائت دفاعیـات خود پرداخت.

 قاضـی صلواتی در پاسـخ بـه انتقاد وکیل بابک زنجانی به کیفرخواست:«دادسـرا 
وقتـی قـرار مجرمیت صادرکـرد پس از آن کیفرخواسـت صادر شـد/آقای کوهپایه 

زاده بخشـی از صحبـت های شـما تكراری اسـت، بـا این حال ادامـه بدهید.«
 اعتـراض و ادعـای وکیـل زنجانـی مبنـی بـر اینكـه یـک سـال و نیـم اجـازه 
مالقـات بـا متهـم را نداشـته اسـت/قاضی صلواتـی:در دادگاه بـه انـدازه کافـی 
پرونـده را مطالعـه و متهـم را مالقات کـرده اید/کوهپایه زاده:انصافـا اینطور بوده 

ست. ا
 کوهپایـه زاده:موکلـم زمانی که بازداشـت شـد بـا اختیـار و اراده کامل وکالت 
بالعزلـی را بـه شـرکت ملـی نفـت ایـران تنفیـذ کـرد کـه اموالـش در اختیـار 
شـرکت نفـت قـرار گیرد/صحبـت هایی شـده و در 2 هزار و 600 میلیـارد تومان 
امـوال موکلم تشـكیک شـده/بالغ بر 100 یا 200 کارشـناس در رابطـه با ارزیابی 
امـوال موکلـم زحمـت کشـیده انـد هرچند که ما نسـبت بـه این مـورد معترض 
هستیم/دادسـتانی در سرپرسـتی از امـوال موکلم زحمات زیادی کشـیده اسـت/

همیشـه در جلسـاتی که برگزار میشـد به کارشناسـان اعالم می شـد که قیمت 
بـر اسـاس قیمـت روز محاسـبه شـود/وزارت نفـت گفتـه به انـدازه کافـی اموال، 
امـالك و زمیـن داریـم و نیـازی بـه امـالك زنجانـی نداریم/برخـی در اظهـار 
نظرهـای شـخصی مـی گوینـد مالـی بـه وزارت نفـت منتقـل نشـده اسـت، این 
اظهـارات از لحـاظ حقوقـی اعتبـاری ندارد/همـه شـرکت های موکلم را شـرکت 

نفـت اداره میكند.
 کوهپایـه زاده: بنـا به اذعان خود کیفرخواسـت، علت همكاری موکل با شـرکت 
نفـت، حسـن سـابقه و خدمـات ارزنـده وی در چنـد سـال قبـل از تحریم هـا بوده 
اسـت. ادعـای کالهبـرداری توسـط مـوکل در خصـوص وجـوه واریـزی بـه بانـک 
FIIIB به مبلغ 762 میلیون و 500 هزار یورو، آنقدر سسـت و بی اسـاس اسـت 
کـه اساسـاً رکـن مـادی مانـور متقلبانـه و اغفـال بزه دیـده و بـردن مـال دیگری، 

مخدوش اسـت.
 کوهپایـه زاده: رعایـت اصـل بی طرفـی، اصلـی غیرقابل انـكار در روند دادرسـی 
اسـت و بایـد در تمـام اجـزای محاکمه سـاعی و جاری باشـد، چراکـه کوچكترین 
خدشـه ای بـه ایـن مهـم کشـف واقعیـات و اجـرای عدالـت را بـا تردیـد مواجـه 
می سـازد. به خصـوص در ایـن پرونـده کـه از نظـر ابعـاد، پرونـده ای ملـی اسـت و 
عنایـت مضاعـف را می طلبـد. رابطـه دولـت و موکل من رابطه شـاکی و متشـاکی 
اسـت و بانـک مرکـزی نیز بخشـی از دولـت و در نتیجه ذی نفع اسـت و براسـاس 

اصـول اساسـی ذی نفـع صالحیت اظهارنظـر در ایـن مـوارد را ندارد.

خبر

وکیل کرمانی بابک زنجانی: 
علت همکاری زنجانی با شرکت نفت، 

خدمات ارزنده وی در چند سال قبل از 
تحریم ها بوده است
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 امروز 8 آذر برابر با ۲9 نوامبر 

قرارداد گلستان
اوراق امضـاء شـده قـرارداد گلسـتان کـه موّرخـاِن تحت 
نفـوذ اسـتعمارگراِن اروپایی عنـوان آن را عهدنامـه و پیمان 
)تریتـی( گـذارده انـد و 24 اکتبـر 1813 بـا میانجـی گری 
دولـت لنـدن میـان ایران و روسـیه امضاء شـد درسـت یک 
مـاه بعـد در 24 نوامبـر بـه دربـار تهـران رسـید! و فتحعلی 
شـاه )شـاه مغـول تبـار( وقـت از متـن آن اطالع یافـت. این 
قرارداد سـرآغاز مرحله سـوم کوچک شـدن ایران زمین بود 
ـ مرحلـه اول بـا شكسـت نظامی ایران از اسـكندر مقدونی و 
مرحلـه دوم بـا شكسـت نظامی ایـران در نبرد قادسـیه. گور 
اوزلـی )دارای لقـب ِسـر( Sir Gore Ouseley دیپلمـات 
انگلیسـی پیشـنویس قرارداد را تهیـه کرده بـود!!. طبق این 
قـرارداد، دولـت ناآگاه تهـران از اوضـاع جهان و تاریـخ ایران 
و تكالیـف خـود در قبـال تمامیت کشـور و حق شـهروندان 
نسـبت بـه آن، از داغسـتان )جنـوب روسـیه امروز( و شـهر 
تمامـی گرجسـتان و مناطـق  معـروف دربنـد )دربنـت(، 
چهارگانـه سـاحلی غـرب آن ازجمله آبخیزسـتان )آبخازیا(، 
مناطق باکو، قره باغ، َشـكی و بخشـی از طوالش که بیش از 
2 هزار سـال گوشـِه شـمال غربی ایران بودنـد و دولت های 
ایـران بویـژه اشـكانیان و ساسـانیان بـرای محافظـت از آنها 
جنگ ها کرده و خون ها داده بودند گذشـت. گلسـتان یک 
روسـتا در قفقـاز جنوبـی اسـت کـه ایـن قـرارداد در آنجا به 
امضـای نیكالی رتیسـچف N. Rtischev نماینده امپراتور 
روسـیه و میرزا ابوالحسـن خان )معروف به ایلچی = سـفیر( 
نماینده شـاه ایران رسـیده بـود.  جنگ یكم روسـیه با ایران 
کـه بـه امضای قرار داد گلسـتان انجامید در پی لشكرکشـی 
روسـیه به تفلیس )حاکم نشـین گرجستان شـرقی وقت( و 
اسـتقرار در آن منطقه که گوشـه ای از قلمرو ایران در قفقاز 
بـود روی داده بـود. دولـت تهـران بـا اتـكاء بر اتحـاد خود با 
ناپلئـون بناپـارت ]کـه ناپلئون در سـال 1807 در تیلسـیت 
Tilsit با تزارروسـیه آشـتی کرد و از آن پس تعهد خود در 
قبـال ایـران را نادیـده گرفـت![ و اینكه ارتش ایـران از لحاظ 
نفـر پنـج برابـر نیروهـای اعزامی روسـیه بـه قفقاز بـود وارد 

جنگ شـده بود.

اولتیماتوم روسیه به ایران که شوستر 
آمریکایي را اخراج کند

خورشـیدي(   1290 آذر   8(  1911 سـال  نوامبـر   29
دولـت روسـیه به ایـران اولتیماتوم داد که ظرف 48 سـاعت 
مـورگان شوسـتر آمریكایـي را که بـراي اصالح خزانـه داري 
و مالیـه ایران اسـتخدام شـده بـود برکنار کنـد و از این پس 
نیـز بـدون جلب موافقـت قبل دولتین روسـیه و انگلسـتان 
بـه اسـتخدام از خـارج دسـت نزنـد. روز بعد مجلـس به این 
اولتیماتـوم روسـیه رسـیدگي کـرد و برغـم توجیـه وثـوق 
الدولـه آن را رد کـرد. مجلـس در آذر مـاه سـال پیـش از آن 
)1289 خورشـیدي( ضمـن تصویـب قانون تاسـیس خزانه 
داري کل کشـور، راي به اسـتخدام شوسـتر به عنوان مشاور 
مالیـه ایـران داده بـود زیراکه شـنیده بـود در آمریكا همگان 
بایـد بـه شـهر، ایالـت و دولـت مالیـات بدهنـد و گریـزي از 
آن نیسـت و بنابرایـن، ایـن کشـور داراي کارشـناس ماهر و 
سـختگیر در امور مالیه است. انگلسـتان و روسیهـ  هر دو به 
یک نسـبت با رو به راه شـدن وضعیت مالیـه ایران که باعث 
اقتـدار دولـت می شـد مخالف بودند. نظر شوسـتر براین بود 
کـه تـا مالیات بر ثـروت و درآمـد در ایران )مطابـق آمریكا و 
کشـورهای اروپایی( برقرار نشـود این کشور نخواهد توانست 
روی پایـش بایسـتد. مـردم تهران بـه جانبـداري از مجلس 
کـه اولتیماتـوم روسـیه را رد کـرده بود بـه خیابانها ریختند 
و تـزار روسـیه پـس از آگاه شـدن از تصمیـم مجلـس ایران 
دسـتور داد کـه چهـار هزار سـربار روانه ایران شـود. روسـیه 
و انگلسـتان طبق سازشنامه آگوسـت 1907 و تقسیم ایران 
بـه دو منطقه نفـوذ چنین حقي را به خود مـي دادند. دولت 
وقـت بـار دیگـر از مجلـس خواسـت اولتیماتـوم روسـیه را 
بپذیـرد و بـا اخراج شوسـتر موافقت کند که مجلـس زیر بار 
نرفت. 28 آذر ماه یپرم خان رییس وقت شـهرباني )نظمیه( 
بـه مجلس اخطار کرد که اگر اولتیماتـوم را نپذیرد نیروهاي 
روسـیه وارد خواهنـد شـد کـه مجلـس اجبـارا پذیرفـت و 
مراتـب همان روز به دولت و نیز مورگان شوسـتر اعالم شـد 

کـه خاك ایـران را تـرك گوید.
سیمون بولیوار در تهران

بیسـت و هشـتم نوامبـر 2004 هوگـو چـاوس رئیـس 
جمهـوري چپگـراي ونزوئال در تهران از مجسـمه »سـیمون 
بولیـوار« قهرمـان ملـي التین هاي قاره آمریكا و شـخصیتي 
که در نیمه اول قرن 19 بر ضد اسـتعمار اسـپانیا بپاخاسـت 
و اسـتقالل چنـد کشـور آمریـكاي التیـن نتیجه تالشـهاي 
اوسـت پـرده بـرداري کـرد. تـا آن روز، ایـن چهارمین سـفر 
چـاوس )صاحـب فرضیـه سوسیالیسـم قرن بیسـت و یكم( 
بـه ایـران بـود. در آن زمـان محمـود احمـدي نژاد شـهردار 
تهـران بود. تصمیم به نصب مجسـمه بولیـوار در یک میدان 
شـمال غربـي تهران چند سـال پیـش از آن در شـوراي این 
شـهر گرفته شـده بود که با مخالفتهایي هم از ناحیه برخي 
رو بـه رو شـده بود. نام سـیمون بولیوار کـه در ونزوئال به دنیا 
آمـده بود بر کشـور بولیوي گذارده شـده اسـت. میداني هم 
که در تهران مجسـمه بولیوار به عنوان یک مظهر اسـتقالل 
و حاکمیت ملي در آن قرار داده شـده اسـت به نام وي اسـم 

گذاري شـده است.

3 دستگي و کودتا در سوریه
 نوامبر ۱95۱

 Adib 29 نوامبر سـال 1951 سـرهنگ ادیب شیشكلي
Shishakli در سـوریه کودتـا کـرد و امـور حكومـت را بـه 
دسـت گرفت. سوریه از سـال 1949 به مدت دو دهه گرفتار 
کودتاهـاي نظامـي بـود کـه نتیجه تشـدید اختالفهاي سـه 
گـروه چـپ، راسـت و ناسیونالیسـت این کشـور بودنـد و در 
بیشـتر این کودتاها، شیشـكلي متولد 1909 )و گفته شـده 
اسـت داراي والدیـن و نیـاکان تُـرك، ُکـرد و عـرب( دسـت 
داشـت. وي سـالها از اعضـاي حزب ناسـیونال سوسیالسـت 
بعـدا  کـه  بـود  بزرگتـر  احیـاء سـوریه  مدعـي  و  سـوریه 
خـودش یـک حـزب لیبـرال تاسـیس کـرد. سـوریهـ  قبـال 
از مسـتملكات عثمانـي )ترکیـه( پـس از شكسـت عثمانـي 
در جنـگ جهانـي اول تحـت قیمومـت فرانسـه قـرار گرفته 
بـود کـه چنـدي پـس از پایان جنـگ جهاني دوم اسـتقالل 
یافـت و بالفاصلـه در اختالفـات داخلي فرو رفت. شیشـكلي 
بـه رغـم کودتـا و شـرکت در کودتاهـاي متعدد، تـا جوالي 
1953 خـودرا رئیـس جمهـور نخوانـده بـود کـه در این ماه 
رئیـس جمهـور شـد و ایـن مقـام را تـا فوریـه 1954 حفظ 
کـرد و پـس از برکنارشـدن از این مقام به لبنـان و از آنجا به 
برزیـل گریخت و بیسـت و هفتم سـپتامبر 1964 در برزیل 
بـه دسـت یـک دروز Druze کـه پـدرش در دوران اقتـدار 

شیشـكلي کشـته شـده بود ترور شـد.

قصـد داریـم از ایـن پـس در صفحـه تاریـخ پیـام مـا، 
متناسـب بـا تاریـخ هـر روز خاطـرات آیـت اهلل هاشـمی 

را منتشـر مـی کنیـم. رفسـنجانی 
رادارهای پیشرفته در انبار خاک می خورند!

 8 آذر 60
صبـح  زود پـس  از نمـاز، جویای  وضع  جنگ  شـدم . خبر 
دادنـد کـه  پیشـرفت  کرده اند، بسـتان  راگرفتـه  و یک  تیپ  
را منهـدم  کرده انـد و تعـدادی  اسـیر و غنائـم  گرفته انـد. با 
دو تیـپ  دیگـر در حال نبردنـد و دشـمن  رو بـه  هزیمـت  
در  گرفته انـد.  را  پلهـا  چـون   نـدارد؛  فرارهـم   راه   اسـت . 
شـمال  وجنـوب  جبهـه  و غـرب  هـم  باتـالق  اسـت و شـرق  
هـم  نیروهـای  مـا. عصـر معلوم  شـد، یـک  پل  بـر روی  رود 
نیسـان  بـه  طـرف  جنـوب ، در اختیارعراقی هاسـت  وامـكان  
آقای ]عبدالمجیـد[ داشـتیم .  علنـی   جلسـه   دارنـد.  فـرار 

گرفتـه   وقـت   برای توضیحاتـی   ارشـاد،  وزیـر  معادیخـواه  
بـود. الیحـه  دیـوان  عدالـت  اداری  مطـرح  بـود. مجلـس  را 
بـه  آقـای  ]محمد[یـزدی  نایب رئیـس  دوم سـپردم  و بـرای  
تعقیـب  وضـع  جنـگ  به  دفتـرم  آمـدم . خبرها خوب  اسـت  
مـا هـم  زخمـی  و شـهید  دارد.می گوینـد  ادامـه   وجنـگ  
داریـم . آمـار هنـوز معلـوم  نیسـت .به  مراکـز بهـداری  برای  
درمان مجروحـان ، آمـاده  بـاش  داده  شـد. بـه  صداوسـیما 
گفتیم کـه  اخبـار جنـگ  را بگویـد. احمـد آقـا هم همكاری  
می کننـد. ظهـر، همافـر عظیمـی  آمـد و خبـر از داشـتن  
اثـر  در  کـه   مـی داد  انبارهـا  در  پیشـرفته   رادار  تعـدادی  
تعقیـب   قـرار شـد  نمی شـود.  اسـتفاده   آنهـا  از  مسـامحه  
کنیـم . عصرشـورای  مرکـزی  حـزب  در مجلس تشـكیل  و 
درس  مواضـع  دادم و گزارشـی  از کارواحـد ایدئولـوژی  و 
وضـع  جنـگ  مطـرح  بـود. بعـد ازجلسـه  بـه  خانـه  آمـدم . 
بـا جبهه تمـاس  گرفتـم . هنـوز درگیـری  ادامـه  دارد، اخبار 

جنـگ  هنـوز، خـوب  پخش  نشـده .
طراح حضور سپاه در صنایع نظامی که بود؟
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ظهـر امـام  جمعـه  قـروه  آمـد و ازاختـالف  اسـتاندار و 
نماینـده  امـام  در غـرب  ]کشـور[ گفـت  و از لزوم  تأسـیس  
مدرسـه  علـوم  دینـی  برای شـیعه ؛ قـرار شـد کمـک  کنـم . 
جمهـوری   حـزب   عضـو  نماینـدگان   جلسـه   در  عصـر 
]اسـالمی [ شـرکت  کـردم . قـرار شـد چنـد حـوزه  ویـک  
شـود.  تشـكیل   ]عضـو حـزب [  نماینـدگان   بـرای   کانـون  
عضویت کـرده   تقاضـای   کـه   نفـر  هفتـاد  حـدود  لیسـت  
بودنـد، بررسـی  شـد، اکثـرا تصویـب  و چنـد نفـری  هـم  
عالمـت  سـؤال  داشـتند که  قـرار شـد رسیدگی شـود. پس  
ایمانـی   آقـای   و  ]خسـرو[تهرانی   آقـای   مغـرب   نمـاز  از 
آمدنـد و راجـع  بـه  بعضـی  از مسـئوالن  که احتمـال  ارتباط 

و همـكاری  بـا اجانـب  دربـاره  آنهـا مـی رود، مذاکـره  شـد 
و راجـع  بـه  تعقیـب  حـزب  توده سـؤال  کردنـد کـه  نظـر 
دوسـت   رفیـق   محسـن   حـاج   گفتـم .  را  دیشـب   جلسـه  
هـم  آمـد. راجـع  بـه  صنایـع  نظامـی  حـرف  داشـت . سـپاه  
بـه  هیـأت   راجـع   دارد؛  نظامـی   نقشـه  حضـور درصنایـع  
دولـت  مطالبـی  داشـت . در دفتر آقـای  رئیـس  جمهوری  با 
شـورای  سرپرسـتی  و مدیر عامل  صداوسـیما و سـران  سـه  
قوه جلسـه  داشـتیم . اختـالف  هنرمنـدان  اسـالمی  و غیـر 
اسـالمی  و اختـالف  شـورای  سرپرسـتی  بـا مدیـر عامـل  بر 
سـر مدیریـت  شـبكه  2 مطـرح  و بحـث  شـد. آخر شـب  به  

مجلـس  آمـدم .
در جلسه خصوصی هاشمی با آیت اهلل خامنه ای

 چه گذشت؟
 8 آذر 6۲

تا سـاعت  هشـت  صبـح  در دفتـرم  کار کردم . سـپس  به  
جلسـه  علنـی  رفتـم . کار اسـاس نامه  جهادسـازندگی  تمـام  
شـد و نخسـت  وزیر الیحه  بودجه  سـال  63 را تقدیم  و یک  
سـاعت هم  صحبـت  کرد. بعضـی  نماینـدگان  می خواسـتند 
بـا طـرح  مسـأله  وزارت خانه هـای  بی سرپرسـت ، سـروصدا 
راه  بیاندازنـد؛ نگذاشـتم . بعـد از تنفـس  بـه  دفتـرم  رفتـم . 
مطالبـی   و  آمـد  دفـاع   وزیـر  سـلیمی [  ]محمـد  آقـای  
داشـت . آقـای  ]علی [قائمـی  آمـد و بـرای  کهكیلویـه  قاضی  
می خواسـت . زمینـی  در قـم  از من  بـرای  آقـای  بهاءالدینی  
گرفـت . قبـل  انقـالب ، قطعـات  فـراوان  زمیـن  در سـاالریه  
قـم  داشـتیم  و قسـمت  اعظـم  آنهـا را بـه  افـراد نیازمنـد، 
آقای ]علی [موحـدی  سـاوجی   داده ام .  بـه  صـورت  مجانـی  
آمـد و گزارشـی  از سـفر خـود بـه  آبـادان  و خرمشـهر داد 
و از کمبودهـای  بازسـازی  گفـت ؛ اطالعـات  دقیـق  نبـود. 
رئیس  دانشـكده  ادبیات  آمد. از اشـغال  سـاختمانی  از آنها، 
توسـط آوارگان عراقـی  گلـه  داشـت . یكـی  از حسـابداران  
مجلـس  آمـد و از بـی  نظمـی  وضـع  مالـی  مجلس  شـكایت  
داشـت .عصر آقـای  شیخ االسـالم  از وزرات  خارجـه  آمـد و 
گزارشـی  از سـفر خود به  کشـورهای  عربـی  وآفریقایی  داد؛ 
مطلـب  مهمـی  نداشـت . واحد حـزب  ]جمهوری  اسـالمی [ 
از  و  داشـتند  مدیریـت   گله هایـی از  و  آمدنـد  صداوسـیما 
نقـص هـا گفتنـد؛ چند نفرشـان  اخراج  یـا جابجا شـده اند. 
خصوصـی   جلسـه   جمهـور،  رئیـس   آقـای   بـا  شـب   اول  
داشـتیم . دربـاره  جبهـه  و عملیـات  آینـده  و توافق  سـپاه  و 
ارتـش  بحـث  کردیـم . مطالب  متفرقـه  و عقب  مانـده  را هم  
مـورد مشـورت  قرار دادیم . سـپس  جلسـه  شـورای  مرکزی  
]جامعـه [ روحانیـت  مبـارز ]تهـران [ تشـكیل  شـد و درباره  
کاندیداهـای  مجلس آینـده  بحـث  و تبـادل  نظـر بـه  عمـل  

. مد آ

توصیه هاشمی به اعضای حزب جمهوری اسالمی
 8 آذر 63

تـا سـاعت  هشـت ، در دفتـرم  کار کـردم . آقـای  ]جواد[ 
اژه ای  آمـد و رونوشـت  نامـه ای  را کـه  به امضـای  پنـج  نفـر: 
آقایـان  مهنـدس  ...،  ]مسـیح [ مهاجـری ،  ]جـواد[ اژه ای ،  
]سـیدمحمدرضا[ بهشـتی  و  ]ابوالقاسـم [ سـرحدی زاده  به  
آیـت اهلل  خامنـه ای  نوشـته اند ـ و بـه  خـط غالـب  درحـزب  
انتقـاد کرده انـد ـ آورد. ظهـر، آقـای  عبـداهلل  نـوری  آمـد و 
راجـع  بـه  مسـائل  جـاری  و تـالش  بـرای  طـرد انقالبی هـا 
نمـود.  نگرانـی   اظهـار  و...  منتظـری   محاصره آیـت اهلل   و 
نماینـده  گچسـاران  آمـد. خواسـتار سـفر من  بـه  کهكیلویه  
وکمـک  بـه  نیازمندیهـای  منطقـه  بود و کسـی  را نیز همراه  
آورد کـه  بـرای  حـل  مشـكل  عـده ای  کـه  در زمین وقفـی  
شـهرری ، خانـه  سـاخته اند و دچار مشـكل  شـده اند، کمک  
دفتـر  ]از  صانعـی    ]شیخ حسـن [  آقـای    می خواسـت . 
امـام [ تلفـن  کـرد و گفـت  امـام  دسـتور داده انـد، سـران  
قـوه  دربـاره  وضع دانشـگاه ها، فـورا تصمیم گیـری  نماینـد. 
گفتـم  مـا تصمیـم  گرفته ایـم  و خدمت  امـام  هـم  گفته ایم . 
در  و  کردنـد  تلفـن   هـم   وزیـر  نخسـت   و  رئیس جمهـور 

همیـن  بـاره  صحبـت  کردیم . 
تاکید هاشمی به صیاد شیرازی چه بود؟
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در منـزل بـودم. وقتـم به اسـتراحت و مطالعه گذشـت. 
در گزارش هـا هـم کـه شـب آوردنـد و خوانـدم، مطلـب 
مهمـی نبـود. بـه آقـای صیـاد ]شـیرازی[ گفتـم کـه برای 

تنظیـم برنامـه عملیـات آینـده، فـردا بیاید.
زمزمه کناره گیری ریگان بخاطر مک فارلین!

 8 آذر 6۵
ایـران  سـابق  کاردار   - سـاالری  آقـای  همسـر  عصـر 
در آرژانتیـن - آمـد و بـرای رفـع اتهـام از شـوهرش کـه 
کارهـا   . کـرد  اسـتمداد  آمـده  پیـش  کارش  در  مشـكلی 
را از مجلـس آوردنـد . در گـزارش هـای خارجـی ، هنـوز 
مهمتریـن مسـاله ، افتضـاح آمریـكا در ارتبـاط بـا تـالش 
بـرای ایجـاد رابطـه بـا ایـران و نجـات گـروگان هاسـت. 
اعتبـار ریـگان سـخت ضربه خـورده و زمزمه کنـاره گیری 

او را مطـرح مـی کننـد.
تاکید امام بر ادامه کار سیاسی در سازمان ملل

 8 آذر 66
وزارت  از  حجـازي  علی اصغـر[  ]سـید  آقـاي  ظهـر 
بـا سـپاه  دربـاره مشكالتشـان  بیشـتر  او  آمـد.  اطالعـات 
گفـت. از مسـائل جاري که سـپاه محور آن اسـت، نگرانند. 
عصـر اعضـای دفتـر تبلیغات اسـالمی قم آمدنـد. آنها براي 
اعـزام طـالب بـه جبهـه کمـک مالـي مي خواسـتند و از 

اینكـه آقـاي ]احمـد[ جنتـي ]رئیـس سـازمان تبلیغـات 
اسـالمی[ محـور اعـزام روحانیـون شـده اند گلـه داشـتند. 
آقـاي ري شـهري آمـد و درباره مسـأله دکتـر ]محمدعلی[ 
هـادي مطالبـی گفـت. بعـد از نماز مغـرب، دکتـر روحاني 
آمـد و دربـاره سـفر به جنـوب و خریـد ضدهوایـي و اقدام 
بـراي جلوگیـري از حـرکات ایذائـي منافقیـن در جبهه هـا 
علیـه ارتـش مذاکـره کردیـم. آقاي محسـن رضایـي آمد و 
برنامه هـاي عملیاتـي را گفـت. قـرار شـد فردا صبـح آن را 
تكمیـل کننـد. سـران قـوا در دفتر آقـاي موسـوی اردبیلي 

داشت. جلسـه 
آقـاي خامنـه اي بـه مسـافرت رفته انـد. دکتـر والیتـي 
گـزارش سـفر بـه ژاپـن و امـارات متحـده عربـی را داد و 
دربـاره مذاکـرات آقـاي ]محمـد جـواد[ الریجانـي بـا دبیر 
کل سـازمان ملـل مشـورت کـرد. مواضع ما مشـخص شـد 
و احمدآقـا گفـت امـام فرموده اند کار سیاسـي در سـازمان 
ملـل را ادامـه دهیـم و کار نظامـي هـم قوي باشـد. در این 
جلسـه دربـاره مدیریـت و احـد بـراي کردسـتان صحبـت 
کردیـم. قـرار شـد نخسـت وزیر، طرحـي بیـاورد و خودش 
مسـئولیت بپذیـرد. عـراق بـه نیروگاه هـاي سـد دز و سـد 
شـهید عباسـپور حملـه کـرده و خاموشـي ها زیـاد شـده 

اسـت. دسـتور مقابلـه بـه مثـل دادیم.
مذاکره با روحانی برای خرید تسلیحات
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بـه مجلـس رفتـم. دکتـر روحانـي آمـد. درباره مسـائل 
و  آینـده  جمهـوري  ریاسـت  و  دولـت  و  سـپاه  و  ارتـش 
]محمـد  آقـاي  کردیـم.  مذاکـره  تسـلیحاتي  خریدهـاي 
جـواد[ الریجانـي آمد و گـزارش نتایج مذاکـرات با ]هانس 
دیتریـش گنشـر[ وزیر خارجـه آلمان ]غربـي[ را داد. عصر 
دکتـر والیتـي و سـفیرمان در آلمـان ]غربي[ آمدنـد. قبل 
از مالقـات بـا گنشـر توضیحاتـي دادند و ظهر آقاي ]سـید 

حسـین[ موسـویان بـراي همیـن منظـور آمد.
گالیه وزیر اطالعات از عتاب هاشمی

 8 آذر 68
آقـاي فالحیـان ]وزیـر اطالعـات[ آمـد. از عتـاب اخیـر 
مـورد  در  اطالعـات  وزارت  بـه  نسـبت  دولـت  در  مـن 
مربوطـه  وزراي  بـا  بـدون هماهنگـي  مدیـران،  بازداشـت  
ناراحـت بـود؛ تأکیـد بـر ضـرورت هماهنگي نمـودم. آقاي 
محمـد صـادق حسـیني آمـد و راجـع بـه فلسـطیني ها و 
لبنـان گفت. مدیـران اطالعات بـراي توجیـه عملكرد خود 
در مـورد بازداشـت مدیـر گروه فـوالد که باعـث ناراحتي و 

اعتـراض آقـاي محلوجـي شـده، آمدنـد.
آقـاي زنگنـه ]وزیـر نیـرو[ آمـد و توضیحاتـي دربـاره 
گرمـاي  نیـروي  از  اسـتفاده  مسـأله  و  وزارت  برنامه هـاي 
داد. عصـر  بـرق  قیمـت  و  ارزي  نیازهـاي  و  زمیـن  درون 
هیـأت دولـت جلسـه داشـت. دربـاره تعزیـرات حكومتـي 
بخـش دولتـي بحـث و قـرار شـد بـا هماهنگـي وزراء اجرا 

 . د شو
دیدار فرستاده ویژه گورباچف با هاشمی

 8 آذر 69
ویـژه  فرسـتاده  پِتروفسـكي[،  والدیمیـر  ]آقـاي  عصـر 
اتحـاد  رییسـه  هیـأت  آقاي]میخائیل[گورباچف،]صـدر 
جماهیـر شـوروي[آمد. گفـت بناسـت یک مـاه و نیم دیگر 
بـه عـراق مهلت داده شـود که اگـر از کویت بیـرون نرفت، 
از زور اسـتفاده شـود. گفـت در سـفر طـارق عزیـز، ]وزیـر 
امورخارجـه عـراق[ بـه مسـكو، او هیـچ مطلبـي که نشـانة 
آمادگـی بـراي تخلیـه کویت باشـد، ارائـه نـداد و گفت در 
صـورت عقب نشـینی عـراق هم، بایـد در جهـت کم کردن 
در صـورت  و  برداریـم  گام  منطقـه  در  نظامـی  نیروهـای 
سـقوط صـدام، ایجـاد سیسـتم امنیتـی در منطقـه را در 

باشـیم. داشـته  نظر 
 نظـر مـا را خواسـت؛ گفتم اگـر عراق مطمئن شـود که 
از نیـروی نظامی اسـتفاده می شـود، احتمال عقب نشـینی 
زیـاد اسـت و مـا بایـد در جریـان برنامـه بعـد از سـقوط 
آقـازاده[،  غالمرضـا  ]آقـاي  گیریـم.  قـرار  عـراق  دولـت 
وزیـر نفـت اطـالع داد کـه چـاه سـوم نفـت دهلـران کـه 
دچـار  چـاه  سـه  از  اسـت.  شـده  خامـوش  می سـوخت، 

حریـق، آخریـن چـاه اسـت.
گزارش عبداهلل نوری از زلزله رودبار

 8 آذر 70
صبـح زود از ]آقـاي عبـداهلل نـوري[، وزیر کشـور دربارة 
آثـار زلزلـه پرسـیدم. گـزارش داد تلفـات جانـی نداشـته 
انـد. مقـداری  اسـت و حـدود هفتـاد نفـر زخمـی شـده 
خرابـی بـوده؛ بـرق وصل شـده و جاده ها باز شـده اسـت. 
تـا سـاعت ده ونیـم صبح بـرای خطبه هـای جمعـه مطالعه 

کـردم. بـرای نمـاز جمعـه بـه دانشـگاه تهـران رفتم. 

از میان خاطرات هاشمی

در جلسه خصوصی هاشمی با آیت اهلل خامنه ای چه گذشت؟

بالژویچ: تعدادي از بازیکنانمان باید از تیم بروند
 8 آذر 90

سـرمربي تیم فوتبال مس کرمان با وجود برد تیمش مقابل 
فجـر سپاسـي در جـام حذفـي از عملكرد بـد بازیكنانش انتقاد 
کرد. میروسـالو بالژویچ در نشسـت خبري پـس از بازي مقابل 
فجر سپاسـي از کیفیت بازي بازیكنانش و کیفیت زمین انتقاد 
کـرد و گفـت: از بازیكنـان اصال راضي نیسـتم و قطعـا تعدادي 
از بازیكنـان کـه بـا قرادادهـاي کالن بـه تیـم آمده انـد، در نیم 
فصـل دوم دیگـر در تیـم مـا نخواهند بـود. سـرمربي تیم مس 
کرمـان بـا تاکیـد بر اینكـه تعـدادي از بازیكنان ایـن تیم قطعا 
از نیـم فصـل دوم در ایـن تیـم نخواهند بـود، ابراز کـرد: بعضي 
از بازیكنـان بـا قراردادهـاي کالن بـه ایـن تیم آمده انـد و هیچ 
کیفیـت مناسـبي از خـود نشـان ندادنـد کـه بایـد از ایـن تیم 

برونـد. بازیكنـان بومـي از این ها بهتر بـازي کنند.
دستـگیری 7 نفر از قاچـاقچیـان اشیای عتیـقه 

در کرمان/ 8 آذر 91
حسـین شـمس الدینی مدیر کل میـراث فرهنگی،صنایع 

دسـتی وگردشـگری اسـتان کرمان با اعالم خبـر فوق گفت: 
بـا تالش بیـش از 242 نیـروی آموزش دیده یـگان حفاظت 
در 2 ماه گذشـته ده ها قطعه شـی سـفالی،مفرغی و سـنگی 
کشـف و ضبط شـد. وي بـا بیان اینكه حفاري هـاي غیرمجاز 
نسـبت به سـالهای گذشته بسـیار کاهش یافته اسـت،افزود: 
و  فرهنگـي  بـاالی  فعالیت هـاي  دهنـده  نشـان  امـر  ایـن 
امنیتـی یـگان حفاظـت اداره کل میـراث فرهنگـی اسـتان 
در ایـن خصـوص اسـت. شـمس الدینـی اظهارکرد: بـا توجه 
بـه اینكـه تعـداد کثیـری از آثـار تاریخـی و محوطـه هـای 
باسـتانی در مناطق جنوبی اسـتان وجود دارد بیشـتر اشـیاء 
مكشـوفه متعلق به شهرسـتانهای مذکور اسـت. وی در پایان 
خاطرنشـان کـرد: قاچاقچیان دسـتگیر شـده فـوق الذکر در 
شهرسـتان هـای جنوبی از جملـه کهنوج و رودبار بازداشـت 

و به دسـتگاه قضایـی تحویل داده شـدند.
پیروزی مس در اولین بازی نیم فصل دوم

8 آذر 9۲
هفتـه ی شـانزدهم لیگ برتـر فوتبال به صـورت همزمان 

از سـاعت 15 بـا برگـزاری شـش بـازی آغـاز شـد. در بازی 
مـس کرمـان و راه آهـن سـورینت نیـز رخ داد. ایـن دیـدار 
نیـز تـا دقیقـه 90 بـا نتیجـه تسـاوی یـک بـر یـک دنبـال 
می شـد امـا لوسـیانو ادینیـو در دقیقـه 90 از روی نقطـه 

پنالتـی گل برتـری تیمـش را بـه ثمر رسـاند. 
را  مـس  اول  گل  بـازی  ایـن  در  گـودرزی  شـهرام 
زده بـود. هم چنیـن پیـروز قربانـی کـه بعـد از مدت هـا 
بـه ترکیـب تیـم راه آهـن بازگشـته تـک گل ایـن تیـم 
بـا   54 نیـز در دقیقـه  زارع  بـه ثمـر رسـاند. مهـدی  را 
دریافـت کارت قرمـز مسـتقیم از زمیـن بازی اخراج شـد. 
شـاگردان پرویـز مظلومـی بعـد از بـرد امـروز 12 امتیـاز 
شـدند امـا هم چنـان در قعـر جـدول باقـی ماندنـد. راه 
آهـن نیـز بـا همـان 13 امتیـاز رده چهاردهـم را به خود 

داد. اختصـاص 
رئیس دادگاه انقالب اسالمی کرمان منصوب شد

 8 آذر 93
بـا حكـم آیـت اهلل آملـی الریجانـی رییـس قـوه قضاییه، 

»احمـد قربانـی« به سـمت رئیـس شـعبه اول دادگاه انقالب 
اسـالمی کرمـان منصوب شـد.

مجهزترین آزمایشگاه تشخیص طبی HIV در 
جنوب شرق کشور افتتاح شد

 8 آذر 93
بـا حضـور مسـوولین دانشـگاهی و اسـتانی مجهزتریـن 
آزمایشـگاه تشـخیص طبـی HIV جنوب شـرق کشـور در 
محل کلینیک جواداالئمه)ع( کرمان افتتاح شـد. آزمایشـگاه 
تشـخیص طبی ایدز در جنوبشـرق کشـور براسـاس قـرارداد 
سـه جانبـه میان دانشـگاه علوم پزشـكی کرمان، آزمایشـگاه 
مرجـع سـالمت و معاونـت بهداشـتی در مـدت یک مـاه راه 
اندازی شـده اسـت. این آزمایشـگاه با باالتریـن کیفیت و در 
کمتریـن زمـان در جهـت پیشـگیری و همچنین تشـخیص 
بیمـاری ایـدز خدمـات ارائـه می کند.آزمایشـگاه تشـخیص 
طبـی ایدز بـه صورت قطب در شهرسـتان کرمـان راه اندازی 
شـده و قـادر اسـت منطقـه جنوب شـرق کشـور را تحـت 

پوشـش قـرار دهد.

دستگیری هفت نفر از قاچاقچیان عتیقه در کرمان
از میان خبرهای کرمان

برگرفته از سایت دکتر نوشیروان کیهانی زاده
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آشنایی با سانگ یانگ
 توریسمو 20۱6 

سـانگ یانگ مـدل جدید توریسـمو 2016 را با 
قیمـت اولیـه 18 هـزار و 995 پونـد معرفی کرده 
اسـت. ایـن خودرو کـه شـرایط را بـرای جابجایی 
7 سرنشـین بزرگسـال در یـک وضعیـت راحت و 
همـراه بـا وسایل شـان فراهـم می کنـد، بیـش از 
تنظیمـات صندلی هـای  از  و  دارد  متـر طـول   5
می کنـد.  اسـتفاده  کابیـن  داخـل  در   2+3+2
صنـدوق عقـب توریسـمو بـه انـدازه 875 لیتـر 
بـرای حمل وسـایل گنجایـش دارد و اگر ظرفیت 
سرنشـین از 7 بـه 2 نفـر برسـد، ایـن فضـا برابـر 

3146 لیتـر خواهـد بـود. 
بـرای مـدل 2016 از توریسـمو، یـک موتـور 
جدیـد 3/2 لیتـری دیزلـی بـا اسـتاندارد یـورو 6 
اضافـه شـده که قدرتـی به میزان 178 اسـب بخار 
در  نیوتن متـر  برابـر 400  و گشـتاور حداکثـری 
بـازه 1400 تـا 2800 دور بـر دقیقـه در اختیـار 
 CO2 آلودگـی  تولیـد  میـزان  می دهـد.  قـرار 
معـادل 189 گـرم در هـر کیلوگـرم کـه نسـبت 
بـه مـدل قبلـی 4×2 بـا گیربكـس دسـتی )199 
گـرم در هـر کیلومتـر( کاهـش نشـان می دهـد. 
همچنیـن مصـرف سـوخت این خودرو نیـز بهبود 
یافتـه و در حـال حاضـر در حالـت ترکیبی در هر 
100 کیلومتـر، 6 لیتـر مصـرف می کنـد. ایـن در 
حالـی اسـت کـه مـدل قبلـی، 32/6 لیتـر در هر 

100 کیلومتـر مصـرف می کـرد. 
یـک  جدیـد،  مـدل  ایـن  دیگـر  نـكات  از 
از  تأمین شـده  اتوماتیـک  سـرعته   7 گیربكـس 
بـه عنـوان یـک  طـرف مرسـدس بنز اسـت کـه 
آپشـن انتقال قـدرت ارائه شـده اسـت. خریداران 
ایـن خودرو بـه صورت اسـتاندارد، یـک گیربكس 
دسـتی 6 دنـده بـه همـراه سیسـتم دیفرانسـیل 
عقـب دریافـت می کننـد و در همیـن حـال، در 
نسـخه سـطح بـاالی ELX، می توان از سیسـتم 
انتخابـی 4×4 به صورت اسـتاندارد اسـتفاده کرد.

ابطال گارانتی در صورت عدم 
انجام سرویس های خودرو

دوره ای  سـرویس  انجـام  عـدم  صـورت  در 
شـده،  مشـخص  زمانـی  بازه هـای  در  خـودرو 
اعتبـار گارانتـی مجموعه هـای مربوطـه خـودرو 

باطـل خواهـد شـد. 
گرفتـن  تحویـل  هنـگام  مصرف کننـدگان 
خـودروی صفرکیلومتـر خـود دفترچـه راهنمای 
اسـتفاده از خـودرو را نیـز دریافـت می کننـد که 
در آن شـرایط اسـتفاده از خـودرو و همچنیـن 
دوره ای  بازدیـد  بـرای  مربوطـه  زمان بنـدی 
خـودرو تعیین شـده اسـت. در ایـن زمینه مالک 
خـودرو بایـد در بازه هـای زمانـی تعییـن شـده 
)معمـوال هـر 20 هـزار کیلومتـر تـا پایـان دوره 
کـه  دوره ای خـودرو  بـرای سـرویس  گارانتـی( 
شـامل اقداماتـی چـون تعویـض روغـن موتـور و 
تعویض شـمع اسـت مراجعـه کند. ایـن موضوع 
در تدویـن اصالحیـه آیین نامـه اجرایـی قانـون 
حمایـت از حقـوق مصرف کننـدگان خـودرو نیز 
مـورد تاکیـد قـرار گرفتـه و عنـوان شـده که در 
مرتبـط  مجموعه هـای  کار،  ایـن  عـدم  صـورت 
خـودرو از شـرایط گارانتـی خـارج خواهـد شـد. 
در مـاده 28 اصالحیـه آیین نامـه اجرایـی قانون 
خـودرو  مصرف کننـدگان  حقـوق  از  حمایـت 
قیـد شـده اسـت:« انجـام سـرویس های دوره ای 
مطابـق با شـرایط منـدرج در دفترچـه راهنمای 
تعمیرگاهـی مجـاز شـرکت  خـودرو در شـبكه 
عرضه کننـده خـودرو الزامـی بـوده و عـدم انجام 
آن در شـبكه تعمیرگاهـی مجـاز یـا انجـام آن 
در خـارج از شـبكه تعمیرگاهـی مجـاز شـرکت 
عرضه کننـده خـودرو باعث خـروج مجموعه های 
مرتبـط خـودرو از شـرایط ضمانـت می گـردد«. 
اصالحیـه آیین نامـه اجرایـی قانـون حمایـت 
در  اخیـرا  خـودرو  مصرف کننـدگان  حقـوق  از 
کمیسـیون زیربنایـی دولـت بـه تصویب رسـیده 
اسـت. ایـن قانون پـس از ابـالغ از سـوی معاون 

اول رییس جمهـوری، اجرایـی خواهـد شـد. 

از آنجایـی کـه معاونـان فـروش ایـران خـودرو و سـایپا 
از هفتـه گذشـته زمـان تحویـل خودروهـای ثبت نامـی را 
امـروز شـنبه اعـالم کـرده بودنـد از ایـن رو خبرنـگاران بـا 
مراجعـه بـه چنـد نمایندگـی دو شـرکت خودروسـاز یـاد 
شـده، وضعیـت تحویـل خودروهـا را مـورد پایـش قـرار داد. 
بـر پایـه ایـن گـزارش یكـی از نمایندگی هـای ایـران خودرو 
واقـع در دو راهـی قلهـک اسـتان تهـران از جملـه شـعباتی 
بـود کـه تعـداد زیـادی از افـراد بـرای ثبت نـام خودروهـای 
تحـت پوشـش وام 25 میلیونـی در هفته هـای گذشـته بـه 
آنجـا مراجعـه کـرده بودنـد. ایـن گـزارش می افزایـد: امـروز 
کـه بـه گفتـه معـاون فـروش ایـران خـودرو زمـان تحویـل 
خودروهـای ثبت نامـی بـود ایـن نمایندگـی بسـیار خلوت و 
بـدون هیـچ ازدحامـی از جمعیـت ثبت نام کننـدگان خودرو 
بـود. در ایـن شـعبه مسـئول نمایندگـی ایـران خـودرو در 
پاسـخ بـه پرسـش خبرنـگاران مبنی بـر اینكـه آیـا از امروز 
خودروهـای ثبت نامـی در ایـن شـعبه تحویـل مـردم خواهد 

شـد گفـت: در حـال حاضـر تمامـی خودروهـای ثبت نامـی 
پارکینگ هـا  نمایندگـی تحویـل داده شـده و در  ایـن  بـه 
مسـتقر شـده اسـت. وی افـزود: ولـی بـه دالیـل نامعلومـی 
هیـچ یـک از خودروهـای ثبت نامـی بـه نـام افراد سـند زده 
نمی شـود و علـت آن ظاهـرا اختالف بانک مرکزی و شـرکت 
خودروسـازی ایران خـودرو در بخش دریافت تسـهیالت 25 
میلیـون تومانـی می باشـد. به گفتـه این مسـئول نمایندگی 
ایـران خـودرو هنوز کسـی بـرای تحویـل خودروی خـود به 
ایـن مرکـز مراجعـه نكرده اسـت؛ و در صـورت مراجعه البته 

خودرویـی هـم بـه وی تحویـل داده نمی شـود.
 بـر پایـه ایـن گـزارش همچنیـن مراجعـه خبرنـگاران به 
نمایندگـی سـایپا واقـع در ضلـع جنوبـی پـارك سـاعی در 
خیابـان ولیعصر تهران حكایـت از آن دارد که این نمایندگی 
نیـز از تحویـل خودروهـای ثبت نامـی امتنـاع می کنـد. ایـن 
گـزارش می افزاید مسـئول ایـن نمایندگی با اشـاره به اینكه 
خودروهـای ثبـت نامـی فاکتـور زده نشـده اند، گفـت: هـر 

موقـع خودروهـای ثبـت نامی فاکتور شـود به مشـتری زنگ 
می زنیـم و نسـبت بـه مراجعـه آنهـا بـرای تحویـل خـودرو 
اطالع رسـانی می کنیـم. گفتنـی اسـت؛ تماس هـای تلفنـی 
خبرنـگاران، بـه تعـدادی از نمایندگی هـای ایـران خـودرو و 
سـایپا در مناطـق مختلـف تهران نیز حكایـت از عدم تحویل 

خودروهـای ثبت نامـی بـه مـردم برخـالف وعده هـای داده 
شـده مسـئولین دو شـرکت خودروسـازی ایـران خـودرو و 
سـایپا دارد. حـال بایـد منتظـر مانـد و دیـد کـه آیـا وعـده 
تحویـل 1 ماهـه تولیـد کننـدگان بـه حقیقـت میپیونـدد یا 

؟ خیر

مشکل سند زدن و تحویل خودروهای ثبت نامی اقساطی 
  خبر

تسهیالت ۲۵میلیونی در بوته نقد مخالفان و موافقان

چرا خودرو برای دولت مهم است؟
 به کوشش آرین اسدی

ارائـه تسـهیالت 25 میلیونی خـودرو، همراه بـا انتقادات به 
بسـته ضدرکـودی دولـت بـه خصـوص انتخاب بخـش خودرو 
به عنـوان صنعتـی تاثیرگـذار در اقتصـاد کشـور بـود. بـر ایـن 
اسـاس منتقـدان بـه تخصیـص اعتبـار بـه صنعـت خـودرو را 
می تـوان بـه سـه دسـته تقسـیم کـرد، دسـته اول منتقدانـی 
هسـتند کـه آشـكارا مخالفـت خـود بـا تزریـق نقدینگـی بـه 
ابـراز می کننـد؛ چراکـه ایـن صنعـت را  صنعـت خـودرو را 
غیر قابـل اصـالح می دانند.آنهـا خودروسـازان را بـا توجـه بـه 
سـاختار و عملكـرد نیـم قرن گذشـته، شـرکت هایی می دانند 
کـه نیازمنـد تحـول اساسـی هسـتند ومعتقدند کـه دولت به 
جـای تزریـق نقدینگـی کـه منجر به حـل مشـكالت زودگذر 
بـرای  مشـخصی  اسـتراتژی  بایـد  می شـود  شـرکت ها  ایـن 
ایـن صنعـت بازتعریـف کنـد. این منتقـدان همچنیـن عنوان 
می کننـد کـه دولـت می توانسـت بـا تكیـه بـر دیگـر صنایـع 
پیشـران قدم هـای مهمی برای خـروج اقتصاد از رکـود بردارد، 
امـا دسـته دوم مخالفـان نـگاه غیر اقتصادی به تسـهیالت 25 
میلیونـی دارنـد و معتقدنـد کـه دولـت بـه جـای اختصـاص 
ایـن تسـهیالت به صنعـت خـودرو بایـد نقدینگی خـود را در 
بخش هایـی چـون ارائـه وام ازدواج یـا اختصـاص وام کـم بهره 
به منظـور خانه دار شـدن جوانان صـرف می کرد و بـازار خودرو 
نبایـد در اولویـت دولـت قـرار می گرفت.آنها با تاکیـد بر اینكه 
تسـهیالت خـودرو واکنش های زیـادی در میان اقشـار ضعیف 
اقتصـادی در پـی داشـته، تاکیـد می کنند کـه وام 25 میلیون 
تومانـی خـودرو با وام 3 میلیـون تومانی ازدواج که به سـختی 
از سـوی بانک هـا تامین می شـود، غیر قابل مقایسـه اسـت. در 
ایـن زمینـه امـا محمدباقر نوبخـت، سـخنگوی هیات دولت در 
پاسـخ بـه مقایسـه وام خـودرو بـا ازدواج عنـوان کـرده که این 
بسـته ضدرکـودی دولت بسـته رفاهی نبوده؛ بلكـه صرفا برای 
تحریـک بـازار برای خرید خودرو انجام شـده اسـت و مقایسـه 
آن بـا وام هـای رفاهـی نظیر ازدواج اشـتباه است.دسـته سـوم 
منتقـدان به تسـهیالت کسـانی هسـتند که طرح دولـت برای 
خـروج بـازار خودرو از رکـود را طرحی پوپولیسـتی می خوانند 
کـه در مقطعـی کوتـاه جز جلـب رضایـت و خشـنودی مردم 
نتیجـه دیگـری دربرنـدارد. حـال بـا توجـه بـه نقطه نظـرات 
مخالفـان تسـهیالت 25 میلیونی، سـوالی که مطرح می شـود 
و  مختلـف  صنایـع  میـان  در  دولـت  چـرا  کـه  اسـت  ایـن 
بخش هـای پیشـران دیگـری چـون مسـكن کـه تاثیـر جدی 
در شـاخص های اقتصـادی کشـور دارند.ایـن در حالـی اسـت 
کـه تولیـد خـودرو از سـال گذشـته بسـیاری از شـاخص های 
رشـد اقتصادی را به تحرك درآورده اسـت، اما انتخاب صنعت 
خـودرو و نـگاه ویـژه دولـت بـه این صنعـت به چه دلیـل بوده 
اسـت؟ در ایـن زمینـه برخی کارشناسـان تاکیـد می کنند که 
ایـن صنعـت پیوند قوی میـان صنایع پیشـین و پسـین دارد.

چرا خودروسازی انتخاب شد؟
در حالـی کـه ایـن روزهـا انتقـادات بسـیاری در خصـوص 
انتخـاب صنعـت خودرو برای اختصاص تسـهیالت 25 میلیون 
تومانی صورت می گیرد اما بسـیاری از کارشناسـان به پیشران 
بـودن صنعت خـودرو و تاثیر آن در رشـد اقتصادی و اشـتغال 
تاکیـد دارنـد و انتخاب صنعـت خودرو به جای بخش مسـكن 
یـا بخش هـای دیگـر را ناشـی از نـگاه علمـی دولـت می دانند. 

بر این اسـاس بسـیاری از کشـورهای پیشـرفته دنیا خودرو را 
موتـور محـرك اقتصـاد می داننـد و بر اسـاس همیـن نـگاه در 
مواقـع بحرانی حمایت های بسـیاری را از صنعـت خودرو انجام 
می دهند. از آنجا که خودروسـازی کشـور درسـال 93 با رشـد 
53 درصدی توانسـت، سـهم 14 درصـدی ارزش افزوده بخش 
صنعـت را بـه خـود اختصـاص دهـد و از سـوی دیگـر تاثیر 3 
درصدی در تولید ناخالص داخلی کشـور داشـت، کارشناسـان 
انتخـاب ایـن صنعـت برای خـروج از رکـود را رویكـرد عاقالنه 
و علمـی دولـت می خوانند.سـعید لیـالز، کارشـناس مسـائل 
اقتصـادی بـا اشـاره بـه اینكـه خـودرو مهم تریـن پیشـران در 
اقتصـاد کشـور اسـت، می گوید: علـت انتخاب صنعـت خودرو 
از سـوی دولـت آن اسـت کـه خودروسـازی بـه گـردش مالی 
دیگـر صنایـع وابسـته بـه خـود کمـک قابل توجهـی می کند.

بدیـن ترتیب، صنعت خـودرو محرك بسـیاری از صنایع دیگر 
محسـوب می شـود که آن صنایـع نیـز دارای زیرمجموعه های 
بسـیاری هسـتند. بـر ایـن اسـاس بسـیاری از کارشناسـان 
معتقدنـد کـه خودروسـازی به دلیـل دارا بـودن صنایع پسـین 
و پیشـین و تاثیـر مهمـی کـه در سـایر بخش هـا می گـذارد، 
نقـش قابل مالحظه ای در اقتصاد کشـور و انتخـاب دولت برای 
تحریـک تقاضا در بـازار دارد؛ بنابراین در صـورت بروز هر گونه 
مشـكل بـرای این صنعـت، صنایع پایین دسـتی مرتبـط با آن 
نیـز دچار مشـكل می شـوند. بـر این اسـاس حمایت جـدی از 
خودروسـازان بـه معنـای حمایت از صنایع بسـیاری اسـت که 
در ارتبـاط بـا این صنعت هسـتند. حال آنكه سـایر بخش های 
غیرمسـتقیم  و  ارتبـاط مسـتقیم  ماننـد مسـكن  اقتصـادی 
گسـترده ای همانند صنعت خـودرو را ندارند.ساسـان قربانی با 
بیـان اینكـه خـودرو لكوموتیـو اقتصاد کشـور اسـت، می گوید 
حمایـت عملـی دولـت از صنعـت خـودرو بـه معنـی حمایت 
از صنایـع پایین دسـتی اسـت. بنابرایـن کمـک دولـت از ایـن 
صنعـت درواقـع حمایت از زنجیـره تامین، صنعت قطعه سـاز، 
صنعت السـتیک، شیشـه، فوالد و از سـوی دیگر شـرکت های 
نمایندگـی و خدمـات پـس از فـروش ... بـوده اسـت. یكـی از 
کارشناسـان اقتصـادی ضمـن مهم دانسـتن خودروسـازی در 

قیـاس بـا پیشـران های دیگـر بـه اثرپذیری بسـیار سـریع این 
صنعـت از اقتصـاد کشـور اشـاره می کنـد و ایـن موضـوع را به 
اثـر »شـالق چرمـی« در علم مدیریت تشـبیه می کنـد به این 
صـورت کـه تغییر کوچكی در سـطح مشـتری جـزء، تغییرات 
بـزرگ در سـطوح باالیـی را شـامل می شـود. اگـر بـه حرکت 
شـالق چرمـی دقـت کنیـد، خواهیـد دیـد حاصـل حرکـت 
کوچكی در ابتدای شـالق، نوسـان بزرگی در انتهای آن اسـت.

نـام ایـن پدیـده اقتصـادی هـم از همیـن خاصیت شـالق 
چرمـی گرفته شـده اسـت. براین اسـاس کوچكتریـن تاثیری 
در صنعـت خودرو کشـور یک مـوج اثرگذار را بـر صنایع دیگر 
ایجـاد می کنـد، این موج ممكن اسـت منفی باشـد یـا مثبت. 
در صورتـی کـه دولـت از صنعـت خـودرو حمایـت کنـد، این 
صنعـت می تواند با راه اندازی پیوندهای پسـین و پیشـین خود 

تاثیـر جـدی در صنایـع زیرمجموعه خـود بگذارد.
بهـاره عریانـی، پژوهشـگر صنعـت خودرو بـا اشـاره به این 
موضـوع می گویـد: یكـی از نـكات مهـم در انتخـاب صنعـت 
خـودرو پیونـد پسـین و پیشـینی اسـت کـه ایـن صنعـت بـا 
صنایـع دیگـر دارد. عریانـی اضافـه می کنـد: تحریـک تولیـد 
خـودرو در کشـور می توانـد اثر جـدی بر صنایع دیگـر بگذارد؛ 
فعالیت هـای  کل  روی  می توانـد  مـوج  ایـن  به طوری کـه 

اقتصـادی کشـور تاثیر بگـذارد.
تاثیر در اشتغال کشور

صنعـت خـودروی کشـور بـه سـبب ویژگی هایـی نظیـر 
میلیـارد  چنـد  افـزوده  ارزش  تولیـدات،  چشـمگیر  کمیـت 
دالری زنجیـره تولیـد، سـهم قابل مالحظـه از ارزش افـزوده 
بخـش صنعـت و اشـتغال نسـبتا باالی نیـروی انسـانی به طور 
مستقیم و غیرمسـتقیم، از اهمیت و اولویت باالیی برای کشور 
برخـوردار اسـت. براسـاس برآوردهـای وزارت صنعـت، معـدن 
وتجـارت خودروسـازی صاحـب 12درصـد از اشـتغال بخـش 
صنعـت اسـت که این موضـوع از اهمیت بـاالی این صنعت در 
اقتصـاد کشـور حكایـت دارد. از سـوی دیگـر، بر اسـاس پیش 
بینی هـای صورت گرفته، میزان اشـتغال مسـتقیم این صنعت 
تـا سـال آینـده بـه رقم 160 هـزار نفـر خواهد رسـید که عدد 

قابل توجهی در اشـتغال کشور است.ساسـان قربانی سخنگوی 
تاثیـر  و  خـودرو  صنعـت  انتخـاب  سیاسـت گذاری  شـورای 
زودهنـگام آن بـر رشـد اقتصادی کشـور را مهم تریـن موضوع 
می دانـد، امـا موضـوع اشـتغال را یكـی از مهم تریـن عواملـی 
می دانـد کـه موجـب شـد دولـت در بسـته اخیـر ضدرکـودی 
خـود به صنعـت خودرو بیشـترین توجـه را نشـان بدهد. یک 
مدیـر ارشـد خودروسـازی در ایـن بـاره می گویـد: تولیـد هـر 
خـودرو در کشـور بـرای دو تا سـه نفر اشـتغال ایجـاد می کند. 
بنابرایـن تولیـد یـک میلیـون خودرو بـه معنای اشـتغال 5/ 2 
میلیـون نفـر به طـور مسـتقیم و غیر مسـتقیم اسـت؛ بنابراین 
هـر گونـه ضربـه به ایـن پیشـران اقتصـادی، نابودی بسـیاری 
از صنایـع پایین دسـتی و اشـتغال در کشـور را به دنبـال دارد.

نه دولت به مسکن
منتقـدان تسـهیالت 25 میلیـون تومانـی خـودرو کـه این 
روزهـا در حـال افزایـش هسـتند، معتقدند که دولـت به جای 
اختصـاص ایـن تسـهیالت به صنعـت خـودرو بایـد نقدینگی 
خـود را در بخش هـای چون مسـكن و اختصـاص وام کم بهره 
به منظـور خانه دار شـدن جوانان صـرف می کرد. ایـن در حالی 
اسـت که کارشناسـان اقتصادی مقایسـه میان صنعـت خودرو 
و مسـكن را علمـی نمی داننـد. ایـن کارشناسـان در خصـوص 
اینكـه چـرا بـا وجـود صنایع پیشـرانی چـون مسـكن، خودرو 
انتخاب شـده اسـت، تاکیـد دارند کـه انتخاب دولت براسـاس 
علم اقتصاد و براسـاس آمارهای مدونی اسـت که بانک مرکزی 
ارائه داده اسـت.آلبرت بغزیان، اسـتاد دانشـگاه تهران می گوید: 
جـدول داده-سـتانده که هر سـال توسـط سـازمان مدیریت و 
برنامه ریزی کشـور به روز می شـود، نشـان دهنده آن اسـت که 
کـدام بخـش در اقتصاد کشـور بیشـترین تاثیـر را دارد.از آنجا 
کـه تیـم اقتصـادی دولت با مسـائل به صـورت علمـی برخورد 
می کنـد، مسـلم اسـت کـه انتخـاب صنعـت خـودرو بـه جای 
مسـكن براسـاس آمـار و ارقـام این جـدول بوده اسـت. بغزیان 
با اشـاره بـه اینكه بعـد از نفت خودروسـازی کشـور مهم ترین 
پیشـران محسـوب می شـود، اضافه می کند: صنعت ساختمان 
بعد از خودرو بیشـترین اهمیت را دارد، بنابراین براسـاس علم 
اقتصـاد بایـد خـودرو به عنـوان صنعت مـورد حمایـت انتخاب 
می شـد. در ایـن میان اما بسـیاری از کارشناسـان در مقایسـه 
صنعـت خـودرو بـا بخـش مسـكن کـه یكـی از پیشـران های 
مهم اقتصاد کشـور اسـت، به زودبـازده بودن اثر سیاسـت های 
اقتصـادی خودروسـازی و تاثیـر آن در شـاخص های اقتصادی 
بـاره می گویـد: تزریـق  ایـن  کشـور اشـاره دارند.بغزیـان در 
نقدینگـی بـه صنعت خودرو به سـرعت جـواب می دهـد و اثر 
خـود را در شـاخص های اقتصـادی می گـذارد، امـا در بخـش 
مدت زمـان  در  دولـت  حمایت هـای  اثرگـذاری  سـاختمان 
بیشـتری صـورت می گیـرد. وی انتخـاب ایـن صنعـت بـرای 
خـروج اقتصـاد از رکـود را در شـرایط حاضـر عادالنـه توصیف 
می کنـد و می گویـد: میـزان سـود صنعـت خـودرو مشـخص 
اسـت، حـال آنكـه در بخـش سـاختمان وضعیـت بـه شـدت 
متغیـر اسـت و وضعیـت آن در شـهرها، مناطـق و بخش های 
مختلـف بـه یـک شـكل نیسـت؛ بنابرایـن در صورتی کـه این 
تسـهیالت بـه بخـش مسـكن تزریـق می شـد، همـه مـردم 

به صـورت عادالنـه از آن نمی توانسـتند بهـره ببرنـد.

 i3 ب ام و
و خروج از سایه

بـازار خودروهـای الكتریكی و 
هیبریـدی بـه سـرعت در حـال 
رشـد اسـت. یكـی از بازیگـران 
اصلـی و محبـوب ایـن سـری از 
کـه  اسـت   i3 ب ام و  خودروهـا، 
ایـن  فـروش  بـازار  در  توانسـته 
از  یكـی  بـه  مبـدل  خودروهـا 

بازیگـران اصلـی شـود. دو سـال از ورود بـه بازار ایـن خودرو می گـذرد و اکنون 
تبدیـل بـه رتبه سـوم خودروهـای الكتریكـی پرفروش جهان شـده اسـت. در 
آلمـان از هـر 4 وسـیله الكتریكـی که بـه فروش می رسـد، یكی I3 اسـت. این 
موضـوع حتی بازار دسـت دوم ایـن خودرو را نیز پر رونق کرده اسـت. در حالی 
کـه کمتـر می توان این خودرو را بـه صورت کارکرده یافت. این نشـان از میزان 
رضایـت بـاالی خریـداران I3 دارد.  از دیگـر آمارهای جالب دربـاره این خودرو 
 bmw ایـن اسـت که بیـش از 80 درصد خریـداران آن پیـش از آن هرگز یک
نداشـته اند. ایـن خـودرو در 49 کشـور جهان عرضه شـده و با اینكـه زیباترین، 
سـریع ترین یـا حتی کارآمدترین خودروی الكتریكی نیسـت امـا به عنوان یک 
خـودروی مـدرن موردتوجه قـرار گرفته و مخصوصاً در جابجایی های شـخصی 
روزانـه مـورد اسـتفاده واقـع می شـود. حـاال ب ام و بـه علـت همیـن موفقیت، 
نسـخه ویژه ای از I3 را در نمایشـگاه خودروی لس آنجلس رونمایی کرده اسـت.

کانسپت بدون راننده 
ولوو با حالت های 
مختلف رانندگی

سـاالنه  نمایشـگاه  در  ولـوو 
لس آنجلـس، فنـاوری نوآورانه ای 
بـه   26  Concept نـام  بـه  را 
نمایـش گذاشـت. در ایـن نمونه 
 SPA پلتفـرم  از  مفهومـی 
منعطـف(  تولیـد  )سـاختار 
در  کـه  اسـت  شـده  اسـتفاده 

سـال های اخیـر سـروصدای زیـادی بـه راه انداختـه اسـت و بـه خودروسـازان 
اجـازه می دهـد کـه از تكنولوژی هـای جدیـد به راحتی اسـتفاده کننـد و حتی 
کالس هـای متفـاوت خودرویـی را در یـک خـط تولیـد بـه سـرانجام برسـاند. 
نكتـه شـگفت انگیز در مـورد Concept 26 ایـن اسـت که ایـن مفهومی یک 
راننـده ی اتوماتیـک واقعـی را درون خـود جای داده اسـت. برای این مدل سـه 
پیشـنهاد می شـود.   drive و   relax و   create نام هـای  بـا  کابیـن  حالـت 
کـه بـه ترتیـب در کابیـن create یـک مانیتور بـزرگ 25 اینچـی روبروی 
سرنشـین کنـاری بـاز می شـود. عالوه بـر آن می توانـد صفحه نمایـش مرکزی 
 relax و یـک میـز همه کاره همانند هواپیما داشـته باشـد. کابیـن در وضعیت
صندلی هـای راحتـی را عرضـه می کنـد که لذت سـواری را برای راننـده فراهم 
مـی آورد. وضعیت drive حالتی اسـت کـه رانندگی در اختیار خود فرد اسـت 

و تسـلط و تمرکـز راننده را افزایـش می دهد.

اگهي موضوع ماده3قانون وماده۱3آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي واراضي ولووب ام و
وساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابـر راي شـماره139460319005000162 مورخ 1394/2/27 هیات اول موضوع قانون تعیین تكلیف 
وضعیت ثبتي اراضي وسـاختمانهاي فاقد سـند رسـمي مسـتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک شـهداد تصرفات 
مالكانـه بالمعـارض متقاضـي خانـم نجمـه کدخـدا همت آبـادی فرزنـد یداله بشـماره شناسـنامه 72 صـادره از 
شـهداد در ششـدانگ یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 366/80 مترمربـع پـالك دو فرعـی از 2643- اصلـی واقـع 
در بخـش 23 کرمـان بـه آدرس شـهداد، خیابـان طالقانـی، کوچه روبـروی آپاراتـی عبداللهی خریـداری از مالک 
رسـمی آقـای ابوتـراب مظفـری کرمانـی محرز گردیده اسـت. لـذا به منظـور اطالع عمـوم مراتـب در دونوبت به 
فاصلـه 15روزآگهـي مـي شـود در صورتي که اشـخاص نسـبت به صدورسـند مالكیت متقاضي اعتراضي داشـته 
باشـند مـي تواننـد از تاریخ انتشـار اولین آگهي به مـدت دو ماه اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم وپس از اخذ 
رسـید، ظـرف مدت یكماه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خـود را به مراجع قضایي تقدیـم نمایند. بدیهي 
اسـت در صـورت انقضـاي مـدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض طبـق مقررات سـند مالكیت صادر خواهد شـد. 

تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/9/8                    تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/9/22
رئیس ثبت اسناد و امالك- حسین تقی زاده  م الف 2873                    

آگهی ثبتی 
تاسـیس شـرکت سـهامی خاص مدرن سـازان کاریز جنوب شـرق کویر در تاریخ 1394/9/7 به شـماره 
ثبـت 14009 به شناسـه ملـی 14005436039 ثبـت و امضا ذیل دفاتر تكمیل گردیـده که خالصه آن 

به شـرح زیـر جهت اطالع عمـوم آگهی مـی گردد. 
1- موضـوع شـرکت: کارهـای مربـوط به عملیـات عمرانی و معماری شـامل طراحی، نظارت، سـاخت و ترمیم در 
زمینـه هـای سـاختمان، راه، سدسـازی، کانالهای انتقال آب، پل سـازی، بندهای سـیمانی، تونـل و کلیه کارهای 
عمرانـی بـه همـراه طرح و نظارت و اجرای تاسیسـات سـاختمانی و صنعتی )آب، بـرق، گاز( و صـادرات و واردات 
در صـورت ضـرورت قانونـی انجـام موضوعـات فعالیت پـس از اخذ مجوزهـای الزم )ثبت موضـوع فعالیت مذکور 

بـه منزله اخـذ و صـدور پروانه فعالیت نمی باشـد(. 
مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 

مرکـز اصلـی شـرکت: کرمـان خیابـان اسـتقالل کوچـه شـماره 11 جنوبـی 1 شـرقی 2 پـالك 19 کدپسـتی 
 7613693674

سـرمایه شـرکت: مبلـغ 1000000ریـال منقسـم بـه 100 سـهم 10000 ریالی که تعداد 100 سـهم با نـام و 0 
سـهم آن بـی نـام می باشـد کـه مبلغ 350000 ریال توسـط موسسـین طی گواهـی بانكی شـماره 0252 مورخ 
94/8/9 نزد بانک ملی شـعبه آزادی پرداخت گردیده اسـت و الباقی سـرمایه در تعهد صاحبان سـهام می باشـد. 

اولین مدیران شرکت: 
1- کامیـار سـلجوقی به شـماره ملـی 2993906933 به سـمت مدیر عامل 2- کامیار سـلجوقی به شـماره ملی 
2993906933 بـه سـمت عضـو هیئـت مدیـره- عضو اصلی 3- لیدا سـلجوقی به شـماره ملـی 3392620734 
بـه سـمت نایـب رئیس هیئت مدیره 4- گیتا سـلجوقی به شـماره ملـی 2991584785 به سـمت رئیس هیئت 

مدیـره به مدت 2 سـال انتخـاب گردیدند. 

دارندگان حق امضا:
کلیـه اسـناد و اوراق بهـادار و بانكـی بـا امضـاء مدیـر عامـل همراه با مهر شـرکت معتبـر خواهد بود و سـایر نامه 

هـای اداری بـا امضـای مدیرعامـل همـراه با مهر شـرکت معتبر می باشـد. 
اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه 

بازرس اصلی و علی البدل:
- خانم/آقای محمد حسین اسدی خانوکی به شماره ملی 2992908835 به عنوان بازرس اصلی 

- آقای/خانم سید وحید میررضائی پور جوشانی به شماره ملی 2980191884 به عنوان بازرس علی البدل. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان کرمان- مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان 

 
آگهی فقدان سند مالکیت 

کـورش نیـک اندیـش و بهشـید صاحب قلـم فرزند مهـدی و علـی اکبر مالک ششـدانگ پـالك 5305 
فرعـی از 1783 اصلـی بخـش 3 کرمـان که سـند مالكیت آن بشـرح ثبـت شـماره 108897 و 16597 
صفحـه 360 و 392 دفتـر 438 و 125 صـادر و تسـلیم گردیـد. ضمن تسـلیم دو برگ استشـهاد محلی 
تصدیـق امضـا شـده مدعی اسـت سـند مالكیت پـالك مزبـور بعلت نامعلـوم مفقود و درخواسـت سـند مالكیت 
المثنـی نمـوده لـذا باسـتناد اصالح تبصـره یک اصالحی مـاده 120 آئیـن نامه قانـون ثبت مراتـب در یک نوبت 
در تاریـخ منـدرج در ذیـل آگهـی می شـود تا چنانچه کسـی مدعـی انجام معامله نسـبت به ملک فـوق الذکر با 
وجـود سـند مالكیـت نزد خود میباشـد ظـرف مدت ده روز پس از انتشـار آگهـی به اداره ثبت شهرسـتان کرمان 
مراجعـه و اعتـراض خود را ضمن ارائه اصل سـند مالكیت یا سـند معامله تسـلیم نمایند واال پـس از مدت مذکور 

نسـبت بـه صدور سـند مالكیت المثنـی اقدام خواهد شـد.
تاریخ انتشار: 94/9/8

کفیل ثبت شهرستان کرمان- امین رضا قوام
م الف 2875

آگهی فقدان سند مالکیت 
آقاآقـای بهـروز پـور زمانـی  باسـتناد معرفـی نامـه 94/11/3863- 94/8/26 از سـوی شـرکت سـرمایه 
گـذاری مـس سرچشـمه مالـک ششـدانگ پـالك 3141 فرعـی از 2788 اصلـی بخـش 3 کرمـان کـه 
سـند مالكیت آن بشـرح ثبت شـماره 8152 صفحه 130 دفتر 57 صادر و تسـلیم گردید ضمن تسـلیم 
دو بـرگ استشـهاد محلـی تصدیـق امضا شـده مدعی اسـت سـند مالكیت پـالك مزبـور بعلت نامعلـوم مفقود و 
درخواسـت سـند مالكیـت المثنـی نمـوده لذا باسـتناد اصـالح تبصره یـک اصالحی مـاده 120 آئین نامـه قانون 
ثبـت مراتـب در یـک نوبـت در تاریـخ منـدرج در ذیـل آگهـی می شـود تـا چنانچه کسـی مدعی انجـام معامله 
نسـبت بـه ملـک فـوق الذکر با وجود سـند مالكیـت نزد خود می باشـد ظرف مـدت ده روز پس از انتشـار آگهی 
به اداره ثبت شهرسـتان کرمان مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سـند مالكیت یا سـند معامله تسـلیم 

نماینـد واال پـس از مـدت مذکور نسـبت بـه صدور سـند مالكیت المثنـی اقدام خواهد شـد. 
تاریخ انتشار: 94/9/8

کفیل ثبت شهرستان کرمان- امین رضا قوام  م الف 2881
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پیامک : 
50002203034 6

برای اطالع از اخبار استان کرمان و دریافت روزانه صفحات روزنامه »پیام ما« در 
نرم افزار تلگرام، کانال خبری پیام ما را با آدرس زیر دنبال کنید:

https://telegram.me/payamma

سالمت

کلینیک زیبایی - پزشکی پیام ما

در ایـن سـتون قصـد داریم 
پزشـکی  سـواالت  پاسـخ 
خوانندگان مـان را در زمینه 
پزشـکی  مختلـف  هـای 
توصیـه  همچنیـن  بدهیـم. 
از  را  سـالمتی  مهـم  هـای 
زبـان خود پزشـکان داشـته 

باشـیم.
خواننـدگان محتـرم لطفـا سـواالت خـود را در 
رابطـه با تمام رشـته هـای تخصصی پزشـکی را 
بـه شـماره ۱00093534۱2500 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
بـا پیوسـتن به کانـال تلگـرام مرکز پزشـکی 
زیبایـی دکتر صفـا از مهمتریـن و جدیدترین 
خدمـات زیبایـی ایـن مرکـز مطلع شـده و از 
خدمات مشـاوره رایگان و انالین بهـره ببرید.

Telegram.me/safacenter

09۱3...6948
مدتـي اسـت دچـار تنگـي نفـس شـده ام بـه همیـن 
آیـا  مي کنـم.  اسـتفاده  سـالبوتامل  اسـپري  از  خاطـر 
مصـرف زیـاد چـاي و مایعـات باعـث تشـدید تنگي نفس 
مي شـود؟ مدتـي اسـت بعـد از نوشـیدن چـاي و مایعات 
ایـن حالـت بـه صـورت خفیـف سـراغم مي آید. لطفـا مرا 

راهنمایـي کنیـد. 
پاسـخ: خواننـده عزیـز! بهتـر بـود در مـورد بیمـاري 
بـه  خـود بیشـتر توضیـح مي دادیـد، مشـخص نكردیـد 
علـت بیمـاري آسـم از ایـن اسـپري اسـتفاده مي کنید یا 
بـه دلیـل دیگـري. بـا ایـن حــال اگـر فـرض را بـر ایـن 
بگذاریــم کـه شـما بیمــاري آســم داریـد، باید بگویــم 
نوشـیدن چـاي ضرري نـدارد و باعث تشـدید تنگي نفس 
نمي شـود البتـه بهتـر اسـت از نوشـیدن چـاي پررنـگ 
پرهیـز کـرده و چـاي کم رنـگ را جایگزیـن آن کنیـد. اما 
اگـر بـه آسـم مبتـال نباشـید باید به طـور دقیق مشـخص 

شـود کـه بیماري شـما چیسـت.
باعـث  معـده  ریفالکـس  ماننـد  بیماري هـا  از  برخـي 
مي شـود فـرد دچـار سـرفه و تنگـي نفـس شـود. در این 
صـورت اگـر مـواد غذایـي زیـاد و مایعـات مصـرف کنیـد 
امـا  شـود  حالت هـا  ایـن  تشـدید  باعـث  اسـت  ممكـن 
متاسـفانه شـما خواننـده عزیـز به بیمـاري خود اشـاره اي 
نكـــرده اید و فقـط نـام داروي مصرفـي خـود را اعـالم 
کرده ایـد کـه امكــان تشـخیص دقیـق را از مـا مي گیرد. 

09۱3...2380
چهـار مـاه اسـت کـه هـر دو چشـمم را عمـل لیزیـک 
کـرده ام. دیـد دور چشـمم بسـیارخوب و عالـي اسـت اما 
تـاري دیـد نزدیكـم هنـوز برطرف نشـده اسـت به طوري 
کـه اگـر بخواهـم از فاصلـه 20سـانتي به هر چیـزي نگاه 
کنـم احسـاس فشـار و سـنگیني دارم و تـار مي بینـم. آیا 
ایـن مشـكل به تدریـج بهبود مي یابـد یا اینكـه باید براي 
درمـان بـه پزشـک مراجعـه کنـم. عـالوه بـر ایـن هنـوز 
گاهـي اوقـات چشـمانم قرمـز می شـود و درد مي گیـرد. 
پاسـخ: در صورتـي کـه سـن شـما بیـش از 40 تـا 45 
سـال اسـت که مشـكل دیـد نزدیک شـما بعـد از لیزیک 
کامـال غیـر قابـل اجتنـاب بـوده و ماننـد هـر فـرد سـالم 
دیگـري در ایـن سـنین نیـاز بـه عینـک نزدیـک پیـدا 
انتظـار  اسـت،  کمتـر  سـن تان  اگـر  امـا  کـرد  خواهیـد 
نداشـته باشـید دیـد فوق العـاده نزدیكي که قبـل از عمل 
)در فاصلـه 20 سـانتي متري( داشـته اید همچنـان بعـد از 
عمـل نیـز حفظ شـود. چه بسـا اغلـب افرادي کـه تجربه 
ایـن عمـل را ندارند نیـز از چنین دید نزدیكـي- براي 20 
سـانتي متري- برخـوردار نیسـتند و عملكرد چشـم شـما 

در ایـن مـوارد طبیعـي تلقـي مي شـود. 
0936...3744

 20 سـال سـن دارم و بـه تنبلـي چشـم دچار هسـتم. 
شـنیده ام بـا انجـام عمـل مي توان ایـن مشـكل را برطرف 

کـرد. آیـا ایـن جراحـي را به مـن توصیـه مي کنید؟
پاسـخ: تنبلـي چشـم بعـد از حـدود 9 تـا 10 سـالگي 
در  جراحـي  عمـل  هرگونـه  و  نداشـته  موثـري  درمـان 
سـنین بالغـان و بـراي درمـان تنبلـي تنها مي تواند شـما 
را بـه حداکثـر دیـدي کـه بـا چشـم امبلیوپ و بـا عینک 

برسـاند. داشـته اید، 

اسـت  سرسـخت  بسـیار  عضـوی  کلیـه 
توانـش می توانـد  از  بـا 20 درصـد  و حتـی 
هماننـد یـک عضو سـالم بدون آنكـه عالمتی 
از بیمـاری نشـان دهـد کار کنـد. ایـن عضـو 
شـگفت انگیـز باعـث تولیـد هورمـون، فیلتـر 
کـردن خـون، جـذب مـواد معدنـی، تولیـد 
ادرار و حفـظ تعادل محیط اسـیدی و قلیایی 

بـدن می شـوند.
باعـث  متـداول  عـادات  برخـی  گاهـی 
تخریـب آنهـا مـی گردد کـه در نهایـت اقدام 
دیـر  بسـیار  کلیـوی  مشـكالت  درمـان  بـه 
خواهـد بـود. برخـی عـادات برای کلیـه مضر 
اسـت و بهتـر اسـت بـرای آنكه کلیه هـا روند 
سـالمی را طـی کننـد و بـرای کاهـش فشـار 

وارده بـر کلیه هـا مراقـب عاداتـی باشـیم که 
در ایـن مطلـب ذکـر شـده انـد:

مصرف زیاد گوشت قرمز به کلیه صدمه 
می زند

خصـوص  بـه  و  گوشـت  زیـاد  مصـرف 
گوشـت قرمـز بـه معنـی افزایـش سـموم و 
ضایعـات در خـون اسـت. متخصصـان توصیه 
از  کیلـو،  هـر  برحسـب  و  روزانـه  می کننـد 
مصـرف یـک گـرم پروتئیـن بیشـتر تجـاوز 
نكنیـد )یـک فـرد 60 کیلویـی نبایـد بیش از 
60 گـرم پروتئیـن مصـرف کنـد(. ایـن مـاده 
غذایـی را بایـد در حـد متعـادل میـل کـرد. 
بررسـی ها نشـان داده رژیم هـای پـر پروتئین 
در درازمـدت آسـیب های غیرقابـل جبرانی بر 

دارنـد. کلیه هـا 
مصرف زیاد داروها برای کلیه ها مضر 

است
مصرف داروهای ضدالتهابی غیراسـترئیدی 
ماننـد ایبوبروفـن و داروهایـی مانند آسـپرین 
و پاراسـتامول بـرای طوالنی مـدت می توانـد 

بـرای کلیه ها خطرناك باشـد. ایـن داروها در 
درازمـدت آب رسـانی به سـلول های کلیوی را 

می دهند. کاهـش 
عدم مصرف کافی مایعات به کلیه تان 

صدمه میزند
روزانـه کلیه هـا حجـم زیـادی از خـون را 
تصفیـه می کننـد و حدود 2 لیتـر آب همرا با 
ضایعـات از بدن دفـع می شـود. کم آبی وقتی 
فـردی مبتـال بـه نارسـایی کلیه ها یـا عفونت 
ادراری اسـت بسـیار خطرنـاك اسـت. در این 
شـرایط مصـرف بـه انـدازه آب می توانـد بـه 
در  کنـد.  کمـک  کلیه هـا  مناسـب  کارکـرد 
شـرایط طبیعـی مصـرف بیـش از 2 لیتر آب 
در روز فایـده ای بـرای کلیه هـا نـدارد بلكـه 
برعكـس کار بیشـتری بـه کلیه هـا تحمیـل 

کـرده و باعـث خسـتگی آنهـا می شـود.
سیگار کشیدن می تواند به کلیه تان 

آسیب برساند
در  سـیگار  در  موجـود  سـنگین  فلـزات 
می رسـاند.  آسـیب  کلیه هـا  بـه  درازمـدت 

اثبـات  بـه  علمـی  تحقیق هـای  برخـی 
رسـانده احتمـال ابتـال بـه نارسـایی کلیه هـا 
افـراد  از  بیـش  برابـر   4 سـیگاری ها  در 

اسـت. غیرسـیگاری 
عدم توجه به فشارخون و دیابت کلیه 

تان را نابود می کند
دو  نـوع  دیابـت  و  فشـارخون  افزایـش 
دلیـل اصلـی نارسـایی کلیـه  هسـتند. ایـن 
دو بیمـاری بـا آسـیب  رسـاندن بـه عـروق 
و قلـب، آب رسـانی بـه سـلول های کلیـوی 
را کاهـش داده و در نهایـت باعـث تصلـب 
آن می شـوند. متخصصـان توصیـه می کننـد 
بـرای کنتـرل ایـن بیماری هـا دارو مصـرف 
کنیـد و سـاالنه بـا اندازه گیـری کراتینیـن 
خـون از سـالمت کلیه هـا مطمئـن شـوید! 
فرامـوش نكنیـد اضافـه وزن و چاقـی هـم 
می توانـد تاثیـر منفـی بـر کارکـرد کلیه هـا 
داشـته باشـد. در مصـرف نمـک هـم حـد 
تعـادل را حفـظ کنیـد و بیـش از 6 گـرم 

نمـک در روز نخوریـد.

عاداتی که کلیه را نابود می کند!
سالمت

هوای ریه هایتان را داشته باشید
 به کوشش عطیه بهره بر

بیمـاری هـای دوران سـالمندی متفـاوت تـر و متنـوع 
تـر از دوران جوانـی اسـت و یكـی از بیمـاری هایـی کـه 
در سـالمندان نسـبتا رایـج اسـت، بیماری هـای ریوی در 
سـنین باالسـت. سـالمندان بیشـتر از جوانـان در معـرض 
خطـر عفونـت هـای ریـوی هسـتند و مهـم تریـن دلیـل 
آن هـم ضعـف سیسـتم ایمنـی در افراد پس از میانسـالی 
اسـت. به طور طبیعی انسـان هـا بعد از 50 سـالگی دچار 
ضعـف سیسـتم ایمنـی می شـوند و هـر چه سـن افزایش 
مـی یابـد عـوارض ایـن ضعف بـا شـدت بیشـتری نمایان 

می شـود. 
یكـی از عوارضـی کـه ضعف سیسـتم ایمنـی روی بدن 
ابتـال بـه عفونـت در سـالمندی  دارد، افزایـش احتمـال 
اسـت. البتـه عفونـت هـای ریـوی در هـر سـنی خطرناك 
اسـت.  بیشـتر  ایـن خطـر  سـالمندان  در  ولـی  هسـتند 
عفونـت ریـوی همچنان یكـی از دالیل اصلـی مرگ و میر 
افـراد میانسـال اسـت. بنابرایـن بهتریـن راه بـرای کاهش 
مـرگ و میر سـالمندان در اثـر بیماری، شـناخت مواردی 
اسـت کـه احتمـال عفونـت ریـه را در سـالمندان باال می 

بـرد تـا بـا جلوگیـری از آنهـا بتـوان احتمال را بـه حداقل 
رساند.

عوامل خطرساز عفونت ریوی در سالمندان
 سـیگار: سـالمندانی کـه سـیگار می کشـند، بیشـتر 
از سـایر همسـاالن خـود در معـرض ابتال بـه عفونت های 

ریوی هسـتند.
 کـم تحرکـی: دراز کشـیدن زیـاد و بـی تحرکـی، 
باعـث می شـود ترشـحات در ریـه تجمع پیدا کنـد و این 
مسـئله باعـث بـاال رفتن شـانس عفونـت دسـتگاه تنفس 

شـود. می 
 عـدم تزریـق واکسـن آنفلوآنـزا: این واکسـن شـانس 
بـروز بعضـی از عفونـت هـای ویروسـی ریـه را کمتـر می 

کنـد و بایـد سـالیانه تزریق شـود.
 مصـرف برخـی از داروهـا: از داروهایـی اسـتفاده می 
کننـد کـه باعث خشـكی دهـان و بـزاق می شـود. بعضی 
از داروهـا ماننـد داروهـای ضـد اضطراب و ضد افسـردگی 
بـا کاهـش ترشـح بـزاق و توقـف ویـروس هـا در مجـاری 
تنفسـی، زمینـه را بـرای ابتال بـه عفونت هـای ریوی مهیا 

مـی کنند.
 دیابـت: سـالمندانی کـه بـه دیابـت کنتـرل نشـده 
مبتال هسـتند، بیشـتر از سـایر همسـاالن خود در معرض 

ابتـال بـه عفونت هـای روی هسـتند.
 دمانـس یـا آلزایمـر: در ایـن افراد سـطح هوشـیاری 
پاییـن اسـت. ممكن اسـت داروهـای خواب آور هـم برای 
بیمـار تجویز شـود، در نتیجـه اختالل در بلـع در بیماران 
مشـاهده می شـود کـه احتمال برگشـت محتویـات حلق 
و دهـان آغشـته بـه میكـروب را بـه مجـاری ریـوی بـاال 

برد. مـی 
عالئم عفونت ریوی در سالمندان

عالمـت عفونت ریـوی در جوانان با سـالمندان متفاوت 
اسـت. در افـراد جـوان معمـوال بیمـاری بـا سـرفه حـاد، 
خلـط بـه رنـگ زرد و تنگـی نفـس و تب و لرز شـروع می 
شـود و بـه شـكل حـاد و پـر سروصداسـت و ظـرف مدت 
کوتاهـی حتمـا فـرد را به سـوی پزشـک سـوق مـی دهد 
ولـی در سـن بـاال ایـن عالئم وجود نـدارد و تنهـا عالمتی 
کـه نشـانه بـروز بیماری اسـت، کاهش سـطح هوشـیاری 

سـالمند اسـت. یعنـی بیمار بدون سـرفه، خلـط و ... فقط 
دچـار خـواب آلودگـی مـی شـود و خـواب آلودگـی تنهـا 
عالمـت عفونت تنفسـی بیمار اسـت. همچنین در سـنین 
بـاال بعضـی از سـالمندان در خانـه سـالمندان نگهـداری 
مـی شـوند. زندگـی در مراکـز نگهـداری باعـث می شـود 
اتفاقـا  سـالمندان در معـرض عفونـت هـای خـاص کـه 
خطرنـاك هـم هسـتند قـرار گیرنـد. ایـن افراد نسـبت به 
کسـانی کـه در خانـه مسـكونی زندگـی می کنند بیشـتر 
در معـرض خطـر هسـتند. خانـواده ها نسـبت بـه کاهش 
هوشـیاری سـالمند و هر عالئم غیرعادی هوشـیار باشـند 
و خیلـی زود سـالمند را بـه اولیـن مرکز درمانی برسـانند. 
هـر چقـدر درمـان بـا تاخیـر باشـد، احتمـال پیشـرفت 
بیماری و فوت سـالمندانی که کهنسـال هسـتند، بیشـتر 

شـد. خواهد 
بیماری های انسدادی مزمن ریه

انتظـار مـی رود تـا سـال COPD ،2020 یـا بیمـاری 
میـر  و  مـرگ  علـت  سـومین  ریـوی  مزمـن  انسـدادی 
سـالمندان را بـه خـود اختصـاص دهـد. پیـش بینـی مـی 
شـود در سـال هـای آینـده از هـر 6 زن یـک نفـر و از هـر 
4 مـرد یـک نفـر بعـد از 55 سـالگی بـه بیماری انسـدادی 
مزمـن ریوی مبتال باشـند. بروز این بیمـاری ارتباط زیادی 
بـا سـن دارد. عامـل اصلـی بـروز بیمـاری انسـدادی مزمن 
ریـوی، سـیگار اسـت. مهمتریـن اقدام بـرای جلوگیـری از 
ابتـال به این بیماری ترك سـیگار اسـت. در صـورت ابتالی 
سـالمند بهتریـن درمان اسـتفاده از اسـپری هـا و داروهای 
استنشـاقی اسـت. البتـه مصرف ایـن داروها در سـن باال با 
مشـكالتی همراه اسـت و حتما باید نحوه درسـت اسـتفاده 

از اسـپری بـه سـالمندان آموزش داده شـود. 
بیماری های همراه

حـدود 4 درصـد از مبتالیـان بـه COPD بـه بیماری 
هـای روان شـناختی ماننـد افسـردگی و اضطـراب مبتـال 
هسـتند. بـه همیـن دلیـل ممكـن اسـت داروهـای تجویز 
شـده را بـه خوبـی مصرف نكنند یا نسـبت بـه بیماری بی 
توجـه باشـند. در ایـن افراد احتمـال فوت در اثـر بیماری 
COPD زیـاد اسـت. بیمـاری دیگـری کـه بـا بیمـاری 
انسـدادی مزمـن ریـوی همراه اسـت، بیماری هـای قلبی 
اسـت. افـرادی که سـیگار می کشـند در معـرض بیماری 
هـای قلبـی – ریـوی قـرار دارنـد. وجـود ایـن 2 بیمـاری 
همـراه بـا سـی او پـی دی احتمـال مـرگ و میـر را در 

سـالمندان بـاال مـی برد.
نفـس  تنگـی  از  عالئمـی  معمـوال  بیمارانـی  چنیـن 
را دارنـد. بیمـاری هـای انسـدادی مزمـن ریـوی شـامل 
برونشـیت مزمـن، برونشـكتازی و آمفیـزم هسـتند کـه 
باعـث انسـداد در مجـاری راه هـای هوایـی مـی شـوند. 
انسـداد پیشـرونده اسـت و بیمـاران بایـد در بیمارسـتان 
اقدامـات درمانـی  تـا اکسـیژن تراپـی و  بسـتری شـوند 

دارویـی بـرای شـان انجـام گیـرد.

سرماخورده ها 
ماست و دوغ 
نخورند  
شـایع ترین  سـرماخوردگي 
و  پاییـز  در  ویروسـي  بیمـاري 
بیمـاري  شـایع ترین  و  زمسـتان 
عفونـي در انسـان اسـت کـه عامل 
آن ویروس هــا هسـتند و بـا عالئم 
سـوزش  بینـي،  آبریـزش  تـب، 

مخـاط، سـرفه و کسـالت بـدن شـروع مي شـود و ممكـن اسـت سـاالنه 4 تـا 5 بار 
فـرد دچـار ایـن بیمـاري شـود. متخصصـان طـب سـنتي بـر ایـن باورند کـه براي 
درمـان سـرماخوردگي نبایـد از آنتـي بیوتیـک اسـتفاده کـرد. از آنجایـي که علت 
ایـن بیمـاري ویروس هـا هسـتند لـذا مصـرف آنتـي بیوتیک هـا تأثیـري در درمان 
بیمـاري ندارنـد و حتـي مصـرف آنها مي توانـد باعث طوالني شـدن رونـد بهبودي 
شـود. از نظر حكماي طب اسـالمي و سـنتي مصرف مداوم سـیب با پوسـت به ویژه 
صبح هـا قبـل از صبحانـه عامـل موثـري در پیشـگیري از سـرماخوردگي و باعـث 
تقویـت سیسـتم ایمني مي شـود؛ همچنیـن مصرف مخلـوط آب پرتقـال و لیموي 
شـیرین به صـورت هــر 8 سـاعت یک لیـوان در کاهش طـول بیماري موثر اسـت. 
مصـرف عسـل و آب لیمـوي تــازه در ابتـداي سـرماخوردگي باعـث کاهش شـدت 
بیمـاري مي شـود؛ مصـرف یک لیـوان دم کـرده  نعنا یا پـونــه همراه بـا چند قطره 
آب لیمـوي تـازه و کمي عسـل یا نبات هر 8 سـاعت یـک بار تأثیر بسـیار خوبي در 

کاهـش مـدت بیمـاري و بـروز عـوارض آن دارد.

اسامی فرآورده های 
گوشتی و نمک های 
غیرمجاز اعالم شد 
اسـامی  دارو،  و  غـذا  سـازمان 
و  گوشـتی  فـرآورده  از  تعـدادی 
نمک هـای غیر مجـاز را اعالم کرد 
و از مصرف کننـدگان خواسـت در 
صورت مشـاهده ایـن محصوالت، 
تلفـن  شـماره  بـا  تمـاس  بـا 

66405569 مراتـب را جهـت جمع آوری آنها از سـطح عرضه اطالع دهند.  روابط 
عمومی سـازمان غذا و دارو در اطالعیه ای اعالم کرد: با توجه به اهمیت سـالمت 
فـراورده هـای غذایـی و پیرو نظارتهای سـختگیرانه و مسـتمری کـه در خصوص 
ایـن قبیـل محصوالت در سـطح عرضـه صورت می گیـرد سوسـیس و کالباس با 
نـام هـای تجـاری yorouk ،pinar ،doyum ، زوان و سـاندویچ باگـت کالباس 
60 درصـد مـرغ بـا نـام تجاری هیال با اسـتناد به مدارك ارائه شـده از سـوی اداره 
کل نظـارت بر فراورده های غذایی و آشـامیدنی سـازمان غـذا و دارو مبنی بر عدم 
دارا بـودن مشـخصات معتبـر، به عنوان محصـوالت غیر مجاز معرفـی می گردند. 
در ایـن اطالعیـه همچنین به نمک با نـام تجاری پرگل، نمک تصفیه شـده یددار 
بـا نـام تجـاری گلچین، نمک یـددار با نام تجـاری صدفک و نمک میـوه ای )نمک 
یـددار رنگـی( بـا نام تجاری رنگیـن کمان به عنوان فـراورده های مغایـر با ضوابط 

بهداشـتی سـازمان غذا و دارو اشـاره شـده اسـت.

سالمت غذا و دارو

روش هاي مقابله 
با خشکي پاییزي 
پوست

و  زیبایـي  همـه  بـا  پاییـز 
شـروع  برخـي  بـراي  جذابیتـش 
بیماریي هـاي پوسـتي اسـت کـه با 
سـرمای هـوا شـایع مي شـوند. افراد 
مبتـال بـه ایـن مشـكل بـا کمـي 
پیشـگیري و اسـتفاده از محصوالت 

مرطوب کننده قبل از شـروع فصل سـرما می توانند شـدت خشـكي پوست  را کاهش 
دهند. بیشـتر آب بنوشـید: براي افرادي که از خشـكي پوسـت و اگزماهاي شدید رنج 
مي برنـد، نوشـیدن  روزانه بیش از 8 لیوان آب پیشـنهاد مي شـود چـون روي رطوبت 
پوسـت تاثیر مسـتقیم مي گذارد.  درماني براي خشـكي پاها: نظر کارشناسـان پوست 
بـراي درمـان خشـكي پـا، اسـتفاده از کرم هـاي مرطوب کننـده مخصـوص پاسـت. 
بهتریـن زمـان بـراي ایـن کار قبل از خـواب اسـت. چربي هاي سـالم اسـتفاده کنید: 
اسـتفاده از چربي هـاي طبیعـي ماننـد آووکادوو، روغـن کتـان، روغن زیتـون و امگا3 
که حاوي هیدراتاسـیون و ضد پیري هستند،پیشـنهاد مي شـود.  ماسک هاي طبیعي 
را فرامـوش نكنیـد: از ماسـک هاي طبیعـي ماننـد ژل هاي آلوئـه ورا، خیـار و گل هاي 
مختلفـي مثـل گل رز و محمدي پوسـت خشـک را شـفا مي دهنـد. مرطوب کننده ها 
در حمـام: اسـتفاده از مرطوب کننده هـا در فضـاي مرطـوب حمام باعث مي شـود این 
مـواد  در البـه الي سـلول هاي پوسـتي شـما نفـوذ کنـد. لوسـیون هاي بـدن بهترین 

گزینـه بـراي مرطـوب کردن پوسـت هسـتند.

پاهایتان را 
ضربدری روی هم 
نیندازید!

از  یكـی  نشسـتن،  هنـگام 
شـیوه های ظاهـرا شـیک و زیبـا، 
انداختـن پاهـا روی هم به صورت 
هـم  خیلی هـا  اسـت.  ضربـدری 
در ایـن حالـت احسـاس راحتـی 
می کننـد و هـر چنـد دقیقه پایی 

را کـه رو قـرار می گیـرد، عـوض می کننـد. از نقطـه نظـر روانـی البتـه، برخی با 
حالتـی تقریبـا جمـع شـده، وقتی در موضـع تدافعی قـرار می گیرند، ایـن کار را 
بـه صـورت غیـر ارادی انجام می دهند. جالب اسـت که بدانید چهـار دلیل وجود 
دارد بـرای اینكـه دیگـر نبایـد هنگام نشسـتن پاهایتـان را به صـورت ضربدری 
روی هـم بیندازیـد و بدانیـد که این شـیوه نشسـتن، اصال شـیوه خوبی نیسـت.  
اگـر پاهـا را ضربـدری روی هـم بیاندازیم موجـب ایجاد بیماری هایـی مثل بروز 
درد کمـر و گـردن، احتمـال ابتال بـه واریس وریدهـای پا، افزایش فشـار خون و 
آسـیب بـه اعصاب پا می شـود. شـاید تعجـب کنید کـه انداختن پـا روی پا چه 
ربطـی بـه فشـار خـون دارد! اما بایـد بدانید که در ایـن حالت، افزایـش مقاومت 
در برابر جریان خونرسـانی بیشـتر می شـود. از آنجا که فشـار خون عبارت اسـت 
از میـزان جریـان خـون ضـرب در مقاومت شـریانی، پس افزایش جـزء مقاومت 

عروقـی، می توانـد منجـر بـه بـاال رفتن فشـار خون شـود!

زیبایی شیوه
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فـرش کرمـان کـه از قدمـت باالیـی برخـوردار اسـت، 
چنـد دوره تاریخـی را پشـت سرگذاشته اسـت. 

۱-دوره نخسـت یا عصـر ترمه: ایـن دوره همزمان 
زمـان  ایـن  در  اسـت.  کرمـان  در  بافـی  شـال  زوال  بـا 
بازرگانـان تبریـز بـرای حفظ قالـی بافـی در نقاطی مانند 
هریـس، تبریـز، مشـهد، اراك و کاشـان کارگاه های قالی 
بافـی دایـر کردنـد و در برخـی نقـاط به قالیبافـان محلی 
سفارشـهایی دادنـدو در نقاطـی ماننـد کرمـان بـه خرید 
قالـی پرداختنـد که ایـن کار موجب گسـترش قالی بافی 
در کرمـان شـد. طراحـان قالـی در کرمـان در ایـن مـوج 
تازه گسـترش قالیبافی، طرحهایی براسـاس نقشـه شـال 
هـای کرمـان یعنـی نگاره هـای بتـه جقـه و کاربردهـای 
گوناگـون آن تهیـه می کردنـد. کاربـرد نـام عصـر ترمه به 
خاطـر الهـام گرفتـن از همین شـال های ترمه می باشـد.

 2-عصر بازگشـت: این دوره در واقع دوره بازگشـت 
به نقوش سـنتی می باشـد. بـا پایان یافتـن جنگ جهانی 
اول و تغییـر سـلیقه بـازار در آمریـكا، تغییـر اساسـی در 
طرحهـای کرمـان بوجود آمد و نقـش و نگاره های صفوی 
مـورد تقلیـد هنرمنـدان کرمـان قـرار گرفت. نقشـه های 
اسـلیمی و گل های شـاه عباسـی و نقشـهای قاب قرآنی 
و ترنـج و لچـک هـای انبوه رایج شـد. در اواخـر این دوره 
بـاز هـم بـه علـت بحـران اقتصـادی در آمریـكا و توقـف 
خریدهـا و سـفارش ها شـاهد تمایـل طراحان بـه نقوش 

قبلی هسـتیم. 

3-عصـر گوبلـن: وجـه تسـمیه ایـن دوره بخاطـر 
تأثیـر گرفتـن نقـوش قالـی هـا از طـرح هـای فرانسـوی 
بنـام گوبلـن می باشـد، در واقـع می توان گفـت طرح های 
قالـی در ایـن دوره اصالـت خـود را از دسـت می دهنـد. 
نقـش های اوبوسـن و سـاونری که همگی گوبلـن خوانده 
می شـوند، یكسـر از فرانسـه می رسـید و بر دسـت نقاشان 
کرمانـی باسـمه بـرداری می شـد و بـه کارگاه می رفـت 
شـاید بتـوان گفـت کـه در همین دوره اسـت کـه موتیفی 
بـه نـام گل فرنـگ وارد قالی هـای ایـران می شـود. بطـور 
کلـی آنچـه موجـب شـهرت طـرح هـا و نقـوش کرمـان 
شده اسـت، اسـتفاده از موتیـف هـای بسـیار ریـز کـه بـه 
صـورت گسـترده در زمینـه قالـی پخـش شـده اند و یـک 
طـرح پـرکار را بـه وجـود آورده انـد. نكته قابل ذکـر دیگر 
ایـن اسـت کـه طراحـان کرمانـی از نقـوش گل و بـرگ و 
درخـت اسـتفاده کرده و می کنند. شـرکت سـهامی فرش 
کرمـان نیـز بـا بیـش از 60 سـال سـابقه از قدیمی تریـن 
تولیدکننـدگان فرش هـای اصیـل کرمـان اسـت. از جمله 
طرح هـای معروفـی کـه در کارگاه هـای قالی بافـی کرمان 
بافتـه می شـود بـه طرح هایـی چـون سـبزیكار، طرح های 
بهتریـن  کـه  کـرد  اشـاره  می تـوان  افشـان  و  تصویـری 
طرح هـای سـبزیكار اغلـب در حـوزه قالی بافـی راور بافته 
می شـود و مهم تریـن آنهـا عبارتنـد از: طرح حافـظ، لیلی 
و مجنـون، خیـام و منظـره. طرح هـای افشـان بـه ویـژه 
دوره  در  آن هـا  برتریـن  شـاید  کـه  شاه عباسـی  افشـان 

معاصـر، حاصل دسـت توانـای طراحان خاندان شـاهرخی 
درختـی،  انـواع  قرآنـی،  قـاب  نقـوش  نیـز  و  بوده اسـت 
گلدانـی تلفیقـی از دیگـر طرح هـای معروف کرمان اسـت 
اوایـل سـده  انـواع گل فرنـگ طرح هـای گوبلنـی در  و 
سـیزدهم هجـری شمسـی بخـش مهمـی از طرح هـای 
منطقـه کرمـان را بـه خـود اختصـاص داد کـه برگرفتـه 
از هنرهـای تزئینـی غیرایرانـی بود و طرح های شـكارگاه، 
بازوبنـدی، خشـتی و لـوزی خاتـم از دیگـر طرح های این 
منطقـه هسـتند. در مـورد طـرح هـای رایـج امـروزی در 
کرمـان نویسـندگان کتـاب هـای مقدمـه ای بـر شـناخت 

قالـی ایـران و فرشـنامه ایـران معتقدنـد که ایـن طرح ها 
عبارتنـد از: طـرح های خوشـه انگوری، سـبزیكار چمنی، 
گلدانـی و درختـی، سـتونی 33 پل، برگ چغنـدری، قاب 
قرآنـی، بتـه جقـه ای، لچـک ترنج کـف سـاده و همچنین 
نقشـه های گل فرنگ و گوبلن و یا نقشـه های شـكارگاه و 
افشـان، بازوبندی، خشـتی به طـور کلی قالی هـای کرمان 
عشـایری باف  و  شـهری باف  گـروه  دو  بـه  می تـوان  را 
تقسـیم کـرد کـه شـهر کرمـان مهم تریـن مرکـز عرضـه 
قالی هـای شـهری باف و سـیرجان مهم تریـن مرکز عرضه 

فرش هـای عشـایری هسـتند. 

فرش کرمان در گذر زمان
تاریخ

کرمون

قالـب  در  چـه  خیریـه  امـور  انجـام 
سـیرکردن  مسـتمندان،  بـه  کمـک 
دسـتان  تنـگ  پوشـاندن  گرسـنگان، 
و چـه در قالـب امـور عـام المنفعـه ای 
ماننـد سـاختن آب انبار، گرمابـه، جاده، 
جوامـع  در  دیربـاز  از  و...  سـقاخانه 
رایـج بـوده اسـت. امـا آنچـه کـه در قـرن اخیـر و پـس 
از جایگزینـی آمـوزش و پـرورش بـه شـیوه جدیـد در 
کشـورهای در حـال توسـعه و بـه ویـژه ایـران مطـرح 
شـد، سـاختن فضـای آموزشـی بـود. بـا باالرفتن سـطح 
بهداشـت جامعـه، کاهـش مرگ و میر نـوزادان جمعیت 
جهـان و بـه تبـع آن ایـران بسـیار بیـش از پیـش شـد 
و دولـت هـا نمـی توانسـتند بـا بودجـه ای کـه دارنـد 
از عهـده سـاخت فضاهـای آموزشـی برآینـد. بـه ناچـار 
بایـد افـرادی نیکـوکار را بـه مـدد مـی طلبیدنـد و کـم 
مـددکار  و  یـار  زمینـه  ایـن  در  کـه  افـرادی  نبودنـد 
نظـام آمـوزش و پـرورش در قـرن اخیـر بـوده اند. در 
نوشـتار زیـر برآنیـم که تعـدادی از این نیکـوکاران را 
معرفـی نماییـم. گفتنـی اسـت اسـامی این نیکـوکاران 
دقیانـوس«  تـا  دختـر  قلعـه  کتـاب»از  از  برگرفتـه 

نوشـته شـادروان محمـد دانشـور مـی باشـد.
۱-حـاج علـی حجـت زرگـر: دبیرسـتان شـهید 
محمدعلـی حجـت را در خیابان ابوذر جنوبی به مسـاحت 
18 هـزار متـر در سـه طبقه و دارای سـالن چنـد منظوره 

بـه مسـاحت 600 متـر مربع احـداث نموده اسـت.
2-حـاج اصغر اسـماعیلیان: دیگر خّیر مدرسـه سـازی 
اسـت کـه در هنـگام حیـات بـه اتفـاق همسـرش خانـم 
نصـرت اسـماعیلیان تمامـی اندوختـه و دارایـی خویـش 
را کـه معـادل 135 میلیـون تومـان بـود را به سـاختمان 
آمـوزش 50 کالسـه ای واقع در خیابـان مهدیه اختصاص 
داده و بـه نـام مجتمـع آموزشـی حضـرت ابوالفضـل نـام 

گـذاری گردیده اسـت.
در  وی  آبـادی:  زنگـی  محمدحسـین  3-حـاج 
روزهـای پایانـی عمـر وصیـت کـرد کـه از محـل اعتبـار 
اختصاصی او دبیرسـتانی سـاخته شـود و بـرای انجام این 
منظـور اعتبـار الزم توسـط مهنـدس علـی زنگـی آبـادی 
فرزنـد آن شـادروان در اختیار عطا احمدی گذاشـته شـد 
و دبیرسـتان 36 کالسـه ای در بلـوار دانشـجو احـداث و 
بـه نـام دبیرسـتان ولی عصـر نام گـذاری گردیـد که هم 

اکنـون مورد اسـتفاده اسـت.

4- خانـم زهـرا افضلـی: بانـوی نابینایی اسـت که 
در دوران کودکـی چشـمان خود را به خاطـر بیماری آبله 
از دسـت داده اسـت. وی در 46 سـالگی بـا یک کشـاورز 
ازدواج کـرد. امـا در طـول 18 سـال زندگـی مشـترك 

فرزند دار نشـد. 
او در سـال 1373 اقـدام بـه سـاخت دبیرسـتانی در 
روسـتای ده زیـار نمـوده اسـت. افضلـی در مـورد انگیـزه 
احـداث دبیرسـتان کار  و دانـش حضرت رقیـه می گوید: 
مـن بـا کار کـردن در خانـه سـید هژبـری در کرمـان و 
همچنیـن از طریـق هدایایـی کـه مـردم نیكـوکار به من 

مـی دادنـد مقـداری پـول اندوختـه کـردم و با ایـن پول 
بـه همـراه بـرادرم- اکبـر- یـک حبـه تلمبـه در ده زیـار 
خریـداری کردیـم و آن را آبـاد نمودیم. به بـردارم وصیت 
کـرده بـودم کـه بعد از مـرگ تلمبه را بفروشـد و پول آن 
را صـرف سـاخت درمانگاهـی به نـام حضرت رقیـه بكند؛ 
امـا یـک روز که در مجلس امام حسـین نشسـته بودم به 
فكـر افتـادم چـرا تا زنده هسـتم خـودم بـه وصیتم عمل 
نكنـم؟ سـهم خـودم را بـه بـرادرم فروختـم و بـا بخـش 
نوسـازی مـدارس هماهنـگ کـردم و پـول تلمبـه را در 
اختیـار اداره کل آمـوزش و پـرورش گذاشـتم و خواسـتم 

کـه نـام مدرسـه را حضـرت رقیـه بگذارنـد. در هنـگام 
سـاخت این مدرسـه بـرای گرفتن امتیـاز آب و برق آن با 
پـای برهنـه و با چشـمان نابینا روانـه اداره آب و برق می 
شـدم و همچنیـن هـر روز صبحانـه کارگـران را با دسـت 
خـودم مـی دادم و مـی گفتم شـما کارگـران حضت رقیه 
هسـتید و اکنـون خوشـحالم که 150 نفر دانـش آموز در 

ایـن دبیرسـتان مشـغول بـه تحصیل هسـتند.
5- زنـده یـاد دکتـر محمدعلـی بـا خـدا: خّیر 
مدرسـه سـاز دیگـری اسـت. وی از پزشـكان باسـابقه و 
حـاذق کرمـان بـود. در دوران حیـات مـدت 35 سـال 
ریاسـت اداره بهـداری آموزشـگاه های کرمـان را بر عهده 
داشـت. وی در اثـر عالقـه ای کـه بـه تعمیـم فرهنـگ 
داشـت بـا صـرف مبلغـی معـادل 40 میلیـون تومـان از 
مایملـک خـود اقـدام به احـداث مدرسـه ای 20 کالسـه 

در خیابـان ابـوذر نمـود.
6- عطـا احمدی: خدمـات عطا احمدی اما از سـنخ 
دیگـر اسـت.عطا از خـود ثروتـی نداشـت تـا آن را به امر 
مدرسـه سـازی اختصـاص دهـد. او کانـون اعتمـاد مردم 
در ایـران و خـارج از کشـور بـود و هسـت. عطـا احمـدی 
بـا دقـت هـر چه تمـام تر مـدارس بسـیاری را در اسـتان 

کرمـان احـداث کرد. 
دانشـور در کتـاب»از قلعـه دختـر تـا دقیانـوس« مـی 
نویسـد: سـاخت 40 باب مدرسـه شـهدا در شـهر کرمان 
بـه وسـعت بیـش از 500 هـزار متـر مربـع بـا زیربنـای 
بیـش از 100 هـزار متر مربـع که عملیات آن ها از سـال 
1358 آغـاز شـده اسـت. در جشـنواره تكریـم از خیریـن 
مدرسـه سـاز کـه در اوایـل دی مـاه 1380 در کرمـان 
برگـزار گردیـد، اعـالم شـد کـه هـم اکنـون 300 پـروژه 
سـاخت مدرسـه بـا میانگیـن 30 کالس در مجموع 900 
کالس درس توسـط عطـا احمـدی در دسـت اجراسـت. 
در  نوشـت:   1377/9/21 مورخـه  اطالعـات  روزنامـه 
حـال حاضر مدارس در دسـت اجرا توسـط عطـا احمدی 
25 پـروژه بـزرگ 24 کالسـه تـا 55 کالسـه در زمیـن 
هایـی بـه وسـعت 4 تـا 6 هكتـار و زیربنـای بیـش از 90 
هـزار متـر مربـع در شـهرهای کرمـان، زرنـد، بردسـیر، 
سرآسـیاب  در  و  منوجـان  فهـرج،  ربـاط،  رفسـنجان، 
فرسـنگی مـی باشـد کـه هزینـه هـای احـداث آن هـا از 

کمـک هـای مردمـی تأمیـن و پرداخـت شـده اسـت. 

شاه شکار
قسمت اول

چون روی زشـت، زشـت نمایـد در آینه/
مـرد حكیم خـرده نگیـرد بر آینـه/ نقش تو 
در زمانـه بمانـد چنانكـه هسـت/تاریخ حكم 

آینـه دارد هـر آینه 
مرحـوم دکتـر احیـاء الملـک در حادثـه 

قتـل ناصرالدین شـاه که به سـال 1313 هجـری قمری اتفاق 
افتـاد حضـور داشـته و در آن واقعـه داسـتانی نقـل مـی کند 
کـه:»روز پنـج شـنبه دوازدهـم ذیقعـده 1313 شـاه در بـاغ 
مرحـوم سـاعدالدوله )پدر مرحـوم محمد ولیخان سپهسـاالر 
اعظـم تنكابنی، اولین نخسـت وزیر مشـروطی واقـع در جوار 
پـل تجریـش شـمیران، بـرای ناهـار مهمـان بـود مـن جـز 
ملتزمیـن رکاب مرحـوم اتابـک )امیـن السـلطان وزیـر اعظم 
وقـت( شـرفیاب بـودم. عصـر شـاه بـه شـهر مراجعت کـرد و 
در جلـو بـاغ عشـرت آباد کـه فعاًل محل قشـون اسـت، پیاده 
شـد و امـر قلیـان فرمـود و معمـول ایـن بود که چند عسـلی 
)صندلـی بـی پشـتی( مـی گذاردنـد، روی یكی شـاه جلوس 
مـی فرمـود! و از همه قسـم خوراکی ها که همـه وقت همراه 
شـاه موجـود بـود، مجموعـه ها روی سـایر عسـلی هـا آماده 
مـی کردند تا شـاه ضمن کشـیدن قلیان تناول کند. شـاه در 
حـال کشـیدن قلیـان به صحـرا نگاهی کـرد و درختـان پر از 

گل ارغـوان را نظـر نمـود و ایـن شـعر را خواند: 
نیـش خـاری نیسـت کز خون شـكاری رنگ نیسـت/آفتی 

بـود آن شـكار افكـن کزین صحرا گذشـت 
زدن  حـرف  جـرأت  یـا  نفهمیدنـد  یـا  اطرافیـان  البتـه 
نداشـتند.همه را متأثـر یافتـم بعـد بـه غالمحسـین خـان 
غفـاری صاحب اختیـار فرمودند:»تو برگرد بـرو »چیذر« )باغ 
ییالقـی صاحـب اختیـار در شـمیران کـه منـزل ایشـان بود( 
کاغذهـای خـود را فـردای جمعـه مرتب کن، صبح شـنبه در 
خانـه بیـا و بـه عرض برسـان تا جواب ها داده شـود که شـب 
یكشـنبه اول جشـن هیـچ کاری باقی نماند. )شـب یكشـنبه 
آخـر سـال پنجاهم سـلطنت شـاه بـود که جشـن قرن شـاه 
را دولـت و دربـار خیلـی مجلل تـدارك دیده بودنـد( صاحب 
اختیـار تعظیـم کـرد مرخـص شـد، شـاه بـه شـهر آمـد و تا 
در انـدرون شـاه در خیابـان ناصریـه همـراه بودیـم و مرخص 
شـدیم. مـن در رکاب مرحـوم اتابـک به پـارك اتابـک آمدم، 
اتابـک اول شـب میان یكـی از تاالرهای بزرگ پـارك با یكی 
دو نفـر بـازی بیلیـارد مـی کرد تـا در ضمـن ورزشـی نموده 
باشـد. مـن وامثـال من هم در گوشـه ای حسـاب بـازی های 
ایشـان را مراقـب بودیـم گاهـی هـم احسـنت و آفرین-البته 
بـه نفـع اتابـک- مـی گفتیـم. علـی خـان حضـور وارد تـاالر 
شـد و بـه اتابک عـرض کرد که شـاه مـی فرمایند مـا فردای 
جمعـه، شـاهزاده عبدالعظیـم بـه زیـارت مـی رویم، ناهـار را 
در بـاغ مـادر شـاه چلوکباب خبر کنیـد. اتابک گفـت، عرض 
کـن فـردا هـزار کار داریـم، خـوب اسـت زیـارت را بگذاریـد 
بعـد از خاتمـه جشـن. امین حضور مرحض شـد و بـه فاصله 
کمـی برگشـت و عرض کرد، شـاه می فرمایند فـردا از زیارت 
منصـرف نمـی شـویم باید برویـم! اتابک کیف جیبـی خود را 
در آورد و میـان دو دسـت امیـن حضـور پول هـای زردش را 
ریخـت و دسـتی بـه شـانه او زد و گفت:»جانكم برو و شـاه را 

منصـرف کن«! 
رفـت و برگشـت که شـاه می فرماینـد، حتماً مـی رویم و 
صحـن و حـرم شـاهزاده عبدالعظیـم هـم نباید قرق باشـد و 
ناهار را هم در باغ مادر شـاه چلوکباب بایسـتی حاضر باشـد. 
اتابـک بـا کمال اوقات تلخی گفـت من که پـا درد دارم، خود 
مـی داننـد. امین حضـور از ترس فـوری از تاالر بیـرون رفت. 
اتابـک چـوب بیلیـارد را روی میـز پرتـاب نمود، قـدم می زد 
و بـا خـود این مصراع از شـعر مولـوی را می خواند: »دشـمن 
طـاووس آمـد پـر اوی« و مصـراع دوم را نمـی خوانـد که این 
بـود:»ای بسـا شـه را که کشـته فـراوی!« نـاگاه به مـا نگاهی 
کـرد و بـا تغییـر فرمود:»برویـد، مـن فـردا پـا درد دارم و در 
خانـه مـی خوابـم«. غـرض از فرمایـش اتابک به مـن این بود 
کـه مطابـق معمـول هـر وقت بـه مسـبب و جهتـی اتابک از 
رفتـن بـه خانه، یعنی حضور شـاه تمـارض می کرد، به اسـم 
پـا درد بـود و مـن کـه طبیب مخصـوص او بودم بایسـتی در 

منـزل او یـا منزل خودم باشـم. 
از حضـور اتابک مرخص شـدیم و شـب جمعـه را در بازار 
سرچشـمه، خانـه شـیخ مرتضـی خزانـه مهمـان بودیـم. به 
آنجـا رفتـه، شـب آنجـا خوابیدیـم. صبـح جمعه نوکر شـیخ 
مرتضـی را بـه اول سرچشـمه کـه معبر شـاه بود فرسـتادیم 
تـا اگـر اتابـک در رکاب شـاه باشـد معلـوم اسـت کـه شـب 
یـا صبـح شـاه از او اسـتمالت کـرده اسـت. در آن صـورت، 
نهایـت آرزوی مـن هـم بـود زود بـه شـاهزاده عبدالعظیـم 
برویـم و روزی را بـه خوشـی بگذرانیـم واال بایـد در همـان 
جـا یـا خانـه خود پنهـان باشـیم! نوکر شـیخ مرتضـی مژده 
آورد کـه اتابک در رکاب شـاه اسـت. فـوری از راه میان بر به 
شـاهزاده عبدالعظیـم رفتیـم و زودتـر از شـاه رسـیدیم، چه 
)زیـرا( کـه شـاه دو جـا در بیـن راه پیـاده می شـد و صرف 

قلیـان مـی کرد.
وارد صحـن شـاهزاده عبدالعظیـم شـدیم. جمعیـت مرد 
و زن مـوج مـی زد و راه عبـور نبـود بـه زحمـت وارد صحن 
شـدیم و بـه حجـره آخـر دسـت راسـت رسـیدیم. بـرای 
تماشـای آمـدن شـاه بـه داخـل آن حجـره وارد شـدیم کـه 
بودنـد، جماعتـی  آویختـه  آن  درهـای  جلـوی  تـور  پـرده 
سـید و آخونـد یـزدی میـان آن حجـره نشسـته و بـا لحنی 
مـورد  را  علیهاسـالم  کبـری  صدیقـه  حضـرت  گسـتاخانه 
خطـاب قـرار داده بودنـد. متوجهش شـده سـبب را سـئوال 
کردیـم، گفتند هشـت ماه اسـت که از ظلم شـاهزاده جالل 
الدولـه حاکـم یـزد ایـن جـا آمـده، متحصـن هسـتیم و هر 
چـه تظلـم می کنیـم، این شـاه به داد مـا نمی رسـد. امروز 
مصمـم شـده ایـم کـه بـا تحكـم جـده خودمـان را خطـاب 
کنیـم تـا اگـر ارواح آنهـا کاری مـی تواننـد نزد حـق بكنند 
و اگـر نمـی تواننـد مـا را راحت کننـد و دیگر بـه آنها توجه 
نكنیـم. مـا از خـوف اینكـه مبـادا صـدای ایـن اشـخاص را 
مـردم خـارج بشـنوند و برای کشـتن آنها بریزنـد و ما را هم 
جـز آنهـا بكشـند، خواسـتیم از اتـاق خـارج شـویم، دیدیـم 
شـاه در میـان مـوج جمعیت بـه طرف حرم مـی رود. همین 
کـه شـاه وارد ایـوان شـد، از اطـاق خـارج شـدیم و خـود را 
میـان داالن بیـن صحـن کـه بـه طرف بـاغ جیران کـه فعاًل 
بـاغ مقبره شـاه اسـت، داخـل کردیـم و با حرکـت جمعیت 
رفتیـم. وسـط داالن صدایـی مثـل اینكـه صنـدوق آهنـی 
خالـی را از بـاالی بـام بلنـدی، میـان پلـه هـا پرتـاب کنند، 

کـه بـه هر پلـه خـورد صدایـی می دهـد،  شـنیدیم. 
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فرماندار بم در پاسخ به »پیام ما«:

۱3 طرح زیربنایی 
سهم شرق استان است

با ابتکار رییس اداره ارشاد شهرستان بم؛ مسولین بمی با مطبوعات گفت و گو کردند

سـکینه خدیشـی خبرنگار »پیام ما«-جلسـه هم اندیشـی خبرنـگاران با 
فرمانـدار ، شـهردار و ریـس شـورای شـهر بـم فرصـت خوبی بود که توسـط سـیف 
الدینـی ریـس اداره فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی شـهر بـم بوجـود آمـد . در ابتـدای 
ایـن جلسـه اشـک فرمانـدار بـم از مطبوعات خواسـت رسـالتی که براسـاس قانون 
مطبوعات بر عهده آنها گذاشـته شـده اسـت راانجام دهند و حلقه ی واسـطی بین 
مردم و مسـئولین باشـند و از مسـئولین خواسـت که روزنامه های محلی را مطالعه 
کـرده و از روزنامـه هایـی کـه مطالبـات مردم را پیگیـری می کنند اسـتقبال کنند 
و دولـت موظـف اسـت در حـد توانش مطالبات مردم پاسـخگو باشـد. اشـک افزود: 
از جهـت گیـری های سیاسـی مطبوعات اسـتقبال مـی کنیم و در نظـام جمهوری 
اسـالمی آزادی بیان در چارچوب قانون به رسـمیت شـناخته شـده اسـت و یكی از 
خواسـته هـای انقـالب همیـن موضوع بـوده اسـت. فرماندار بـم پیرامـون انتخابات 
پیـش رو در هفتـم اسـفند اضافـه کرد: ما بـه عنوان دولـت می خواهیـم انچه مقام 
معظـم رهبـری گفته اسـت در شهرسـتان بـم را اجرا کنیـم و آن هم حـق الناس و 
سـالمت انتخابـات اسـت و فراهم کردن زمینـه حضور حداکثری مـردم در انتخابات 
مـی باشـد. فرماندار در پاسـخ به سـوالی درباره عـدم رعایت عدالـت در توزیع آگهی 
هـای ثبتـی در این شهرسـتان گفت:جلسـه ای تحت عنوان سـاماندهی آگهی های 
مطبوعات با حضور نماینده دادسـتان و ریاسـت ثبت اسـناد گذاشـته شـده اسـت و 
رئیـس ارشـاد بم پیگیری هـای الزم را در این ارتباط انجام می دهد. اشـک در مورد 
دخالت برخی مسـولین در کار شـورا و تصمیمات اعضا نیز توضیح داد: شـورای شهر 
دارای شـخصیتی اسـت کـه نظـام جمهوری به این شـورا داده اسـت و سرمنشـا ان 
از قـران کریـم گرفته شـده اسـت و چارچوب روال کاری شـورا مشـخص و مصوبات 
شـورا بایـد منطبـق بـر قوانین و مقـررات جـاری مملكت باشـد و برای شـورا جایی 
کـه این تطبیق را تشـخیص می دهـد و به آن اعالم می کند فرمانداری شهرسـتان 

ها می باشـد.
خبرنگار »پیام ما« نیز از سـهم  شهرسـتان بم  از برنامه های عمرانی اسـتاندار 
در بـم سـوال کـرد که اشـک گفـت:رزم حسـینی اسـتانداری خالق می باشـد که 
طـرح هـای خالقانه ای در اسـتان کرمان مطرح کردند از جمله طرح مثلث توسـعه 
کـه هـدف از ایـن طـرح مشـارکت مـردم در ایجـاد زیربناها و سـرمایه گـذاری در 
مناطـق مختلف اسـتان اسـت کـه ما هم در شهرسـتان بـم طرح مثلث توسـعه را 
دنبـال کردیـم .وی ادامـه داد: بیـش از 13 طـرح در قالب مثلث توسـعه داشـتیم و 
پیشـنهاد دادیـم و کارهایی روی آنها انجام شـده اسـت مبالغ ایـن 13 طرح چیزی 
معـادل 375 میلیـارد سـرمایه گـذاری نیازمند اسـت . اشـک گازرسـانی را از طرح 
هـای در دسـت انجـام زیربنایـی در شهرسـتان بـم دانسـت و افزود:گازرسـانی  در 
سـطح شـهر به سـرعت خوبـی در حال انجـام اسـت و در ماه گذشـته 30کیلومتر 
لوله گذاری داشـته ایم و حدود25درصد پیشـرفت فیزیكی در شـهر داشته و پروژه 

گازرسـانی بـه بم چیـزی حـدود 15 درصد آن مانده اسـت.
وی یكـی دیگـر از طـرح هـای  زیربنایـی در حـال پیگیـری را طـرح انتقال آب 
از سـد نسـاء بـرای آشـامیدن مـردم شـرق اسـتان کرمـان اعالم کـرد و گفـت: در 
مرحلـه اول انتقـال آب بـه  بـم  و بـروات مـی باشـد.  فرمانـدار بـم مبنای توسـعه 
در بخـش صنعـت،را صنایـع خودروسـازی ذکـر کرد و گفـت: توسـعه صنعتی که 
انجـام گرفته منجر به این شـد که در سـال گذشـته نسـبت به سـال قبـل بیش از 
2 برابـر اشـتغال ایجـاد کنیم و امسـال که رکود روبرو هسـتیم بنابرایـن ما جایگاه 
خـود را برنامـه هـای اسـتاندار در کرمـان داریـم و تـالش مـی کنیم بیشـتر از این 
بتوانیم از طرح هایی که در اسـتان مطرح اسـت اسـتفاده کنیم .  اشـک همچنین 
در بخـش گردشـگری بـه طرح توسـعه گردشـگری شهرسـتان با کمک دانشـكده 
گردشـگری و شـورای اسـالمی شـهر در دو بخـش رایزنی بـا افراد اجرایـی و برنامه 

ریزی اشـاره داشـت.
شهردار بم در پاسخ »پیام ما«: پارک بانوان به زودی تکمیل می شود

مهنـدس »ریاضـی« در ادامه جلسـه به سـواالت خبرنـگاران پاسـخ داد.ریاضی 
بـا اشـاره بـه پـروژه گازرسـانی در بـم گفـت:از همشـهریان بمـی مـی خواهـم که 
بـرای اسـفالت کوچـه و خیابـان بـم تا پایـان خط انتقـال گاز بـرای اسـفالت صبر 
کننـد تـا بیت المـال هدر نرود و دوبـاره کاری نشـود. وی درباره پـروژه های فضای 
سـبز مخصوصاً شـهرك رزمنـدگان گفت:شـهرداری بر مبنـای بودجه سـالیانه آن 
کـه مصوبه شـورای شـهر اسـت انجام کارهـای عمرانـی و اجرایی انجام مـی دهد و 
شـهرك رزمندگان با توجه به نیازمندی های آن منطقه و امسـال براسـاس بودجه 
خود توانسـتیم حداقل خدماتی را در آن منطقه به همشـهریانمان داشـته باشـیم 
و پـروژه هـای قابـل قبولـی از لحـاظ خودمـان با توجه بـه اینكه چندین سـال کار 
در ان منطقـه انجـام نگرفتـه بـوده اسـت کلید خـورده اسـت. وی در همین زمینه 
افـزود: دو میـدان در انجـا تكمیل نشـده بود که پـروژه پیمانكار مسـتقل و جدایی 
دارد و دو پـارك محلـه ای در مرحلـه اجـرا هسـتند  کـه پیشـرفت خوبـی دارند و 
یـک پـروژه اصـالح جـدول هـا را در دسـتور کار داریم .ریاضـی در ادامـه از باز پس 
گرفتـن لودرهای سـرقتی شـهرداری که در هفتـه اول زلزله به سـرقت رفته بود در 

نیریـز فارس خبـر داد .
شـهردار همچنین در پاسـخ به خبرنـگار پیام ما درباره پارك بانـوان توضیح داد: 
یكی از پروژه های امسـال شـهرداری پارك بانوان اسـت و مبلغی که شـهرداری در 
بودجـه خـود گنجانده بـود پیمان هایی را با پیمانكارها اسـنادی تهیـه و در اختیار 
انها قرار داده شد.حصارکشـی از محل اعتبارات فرمانداری در اختیار شـهرداری قرار 
گرفـت و مبلـغ 150 میلیـون تومان از بودجه شـهرداری اختصـاص یافت که بحث 
محوطه سـازی ، جدول گذاری و موزائیک کاری قسـمت ورودی پارك انجام شـد. 
همچنین طرح تكمیلی برای تخصیص مبلغ 5/1 میلیارد تومان به شـورا فرسـتاده 
شـد که مصوب شـده اسـت و در اولیـن فرصت برای تكمیل پارك قـدم های کامل 
تـری برمـی داریـم. در ادامـه ریاضـی پـروژه پیـاده رو سـازی را 60هـزار مترمربـع 
اعـالم کـرد و توضیـح داد :پـروژه بالـغ بـر 50 درصـد  پیشـرفت داشـته کـه طبق 
برنامـه زمـان بنـدی بـه موقع بـه اتمام می رسـد. ریاضـی در بحث اراضی قشـمی 
گفت:ایـن اراضـی وصله نچسـبی اسـت که بخاطر سـاخت و سـازهای غیرمقاوم به 
شـهر چسـبیده اسـت و خالف ضوابـط و اصول شهرسـازی هسـتند و کاربری این 
امالك مسـكونی نیسـتند. وی افزود:یكی از دسـتورکارهای شـهرداری جلوگیری از 
سـاخت و سـازهای خـالف مـی باشـد و وی از همـه مـردم خواسـت تـا در صورت 
مشـاهده هرگونـه سـاخت و سـاز غیرقانونـی را از طریق شـماره تماس شـهرداری 
یـا از طریـق سیسـتم پیامكـی ان شـهرداری را در جریان قـرار دهـد. وی در بحث 
کمیسـیون 100 گفـت: بایـد سـاخت و سـازهای غیرقانونی را وارد این کمیسـیون 
شـود که اولین مبنای آن رای تخریب اسـت و این کمیسـیون مستقل از شهرداری 
مـی باشـد و رای کمیسـیون بـرای مـا قابل احتـرام می باشـد. وی اضافه کـرد: در 
بحـث زمینهای قشـمی تعداد زیـادی پرونده تكمیل و تفكیک کرده ایم و کسـانی 
هسـتند کـه سـاخت و سـاز دائـم امـا روی بافـت میراثـی انجـام داده انـد در یـک 
مقطعـی  سیسـتم شـهرداری بر یک مبنـای غیرواقعـی پروانه هایی داده اسـت که 
تفكیک کرده ایم وی خاطرنشـان کرد: در دوران شـهرداری بنده هیچ پروانه ای در 
آن محـدوده داده نشـده اسـت و بـرای هر کدام از انهـا یک روال برخـورد را در نظر 
گرفتـه ایـم. در پایان جلسـه ریاضی تشـریح کرد: اکثـر کارهای شـهرداری اجرایی 
و عمرانـی اسـت و کارهـای سـتادی بسـیار خوبی انجام گرفته اسـت کـه کمتر به 
چشـم مـی خـورد و قابل تقدیر اسـت ازجمله تهیه اسـناد مالكیت تعـداد زیادی از 
امالك شـهرداری من جمله سـاختمان آتشنشانی و سـاختمان جنب اداره پست و 

پیگیـری پرونده های حقوقی شـهرداری می باشـد.

عکس: یاسر خدیشي

تنهایی،

هیوالی عجیبیست. 

کجای تو، که نمی بینی

هر جمعه آوار می شود بر سرم. 

مرده شوِر شب و روِز من و این حاِل 

خراب.

عکس نوشت

کتاب

رمان » یک کاسه گلسرخ «
نویسنده: مرجان عالیشاهی   انتشارات نشر نون

زن رشـد یافتـه درشـرایط خاص بعـد از جنگ که درگیربا مسـاله 
عشـق ومرگ وجنون اسـت. زنی که راه نجات خود را بعد ازشكسـت 

عشـقی تنها مـرگ می داند.

جشنواره

ششمین جشنواره مردمی عمار
مهلت ثبت نام در بخش های فیلم و فیلم نامه، 10 آذر

در بخش فیلم ما 15 آذر 
در بخش های لوح نگار، پژوهش ها و مقاالت سینمایی 20 آذر

محیط زیست

دستگیری شکارچی متخلف در راور
حبیـب رحمانـی/راور: محمدرصـا درخشـان مهـر رئیـس محیـط 
زیسـت راور از دسـتگیری یک شـكارچی متخلف در راور خبر داد. به 
گفتـه وی مامـوران اجرایی یگان حفاظت محیط زیسـت در بازرسـی 

خـودروی ایـن شـكارچی 23 کبک پیدا کـرده اند.
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