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دو سال از استانداری رزم حسینی در کرمان گذشت

استاندار توسعه  طلب

ویژه

كرمان كنسرت
وب سـایت کرمـان کنسـرت اولیـن و تنهـا مرجع فـروش الكترونیكی بلیـط با امـكان انتخای صندلی در اسـتان 

کرمـان  اسـت.  بـرای کرمـان  را  خـود  آمادگـی  کنسـرت 
رویدادهـای همـكاری بـا برگـزار کننـد  سـایر  و  کنسـرت  گان 
اعـام  هنـری  و  دارد.فرهنگـی  مـی 
تنهـا  کنسـرت  یـک مرجع فـروش بلیط نیسـت بلكه کرمـان 
مدیریـت مـی توانیـد فـروش بلیـط را در چنـد  آنایـن  صـورت  بـه  نقطـه 

کنید.
www.kermanconcert.com
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سرمقاله

رزم حسینی شهید زنده ای از تبار حاج قاسم
پس از صحبت هـای تاریخی 
 22 در  رهبـری  معظـم  مقـام 
خـرداد 1392 کـه در سـالروز 
میاد امام حسـین علیه الّسـام 
در جمـع اقشـار مختلـف مردم 
بیـان شـد و در آن تاکیـد ویـژه 
صنـدوق  پـای  در  اقشـار  همـه  بـر حضـور  ای 
هـای رای بـود مردم حماسـه سـاز در 24 خرداد 
همـان سـال، حماسـه ای دیگـر از جنس شـور و 
شـعور والیتمـداری را رقـم زدنـد کـه در پـی آن 
حجت االسـام حسـن روحانـی به مقام ریاسـت 
جمهـوری ایـران رسـید.از همان آغـاز جناح های 
مختلـف هـر کـدام بـا چشـم داشـت گسـترش 
قـدرت خویـش بـه کرسـی اسـتانداری کرمـان 
نـگاه مـی کردند اما انتخاب علیرضا رزم حسـینی 
مـردی از تبـار لشـكر غرورآفریـن 41 ثـاراهلل هم 
رزم سـردار قهرمان و رشـید اسـام »حاج قاسـم 
سـلیمانی« بـه عنـوان یک فـرد فراجناحـی امید 
تـازه ای را در دل همـه دلسـوزان و عاقمندان به 
کرمـان ایجاد کـرد. مردی که حاج قاسـم بارها از 

او بـه عنـوان شـهید زنـده یـاد کرده اسـت. 
مـردی کـه بـا رویكـرد همدلـی و همزبانـی 
دولـت و ملت با شـعار »توسـعه بر محـور والیت« 
مسـئوالن کشـوری را نیـز بـه تعجـب واداشـت. 
مـردی کـه از همـان آغـاز و در روز معارفـه بـه 
صراحـت عنـوان کـرد کـه هرگـز اختیـارش را 
بـه جنـاح هـای سیاسـی نخواهـد داد و تـا امروز 
کـه دو سـال از سـكانداری اش بـر اسـتان کرمان 
گذشـته اسـت همچنـان بـه ایـن پیمان خـود با 
مـردم وفـادار مانده اسـت. کسـی که عشـق همه 
جانبـه اش بـه ایـن سـرزمین و تـاش هایـی که 

حتـی خبرنـگاران را بـرای رصـد ایـن حجـم از 
خدمـت ناتوان و خسـته کـرده اسـت،  نمی توان 
توصیـف کـرد جـز بـا شـناخت منش بسـیجیان 
حاضـر در جبهـه هـای نبـرد حـق علیـه باطـل. 
منشـی که فـارغ از سیاسـت بـازی هـای موجود 
از ایـن شـهید زنـده، مدیـری بسـیجی و جهادگر 

است.  سـاخته 
قاسـم  حـاج  چـون  سـرداری  امـروز  اگـر 
ایـن مـرز و بـوم  از  سـلیمانی در جبهـه دفـاع 
قلـوب ایرانیـان و مسـلمانان را تسـخیر نمـوده 
اسـت، رزم حسـینی نیـز با فعالیت همـه جانبه و 
عاشـقانه اش برای توسـعه همه جانبه زیرسـاخت 
هـای اقتصـادی، فرهنگـی، اجتماعـی و حفـظ و 
حراسـتش از تاریـخ ایـن اسـتان قلـوب کرمانیان 

را بـه تسـخیر خـود درآورده اسـت چرا کـه امروز 
تفكـر حاکم بـر مدیریت اسـتان تفكر لشـكر 41 
ثـاراهلل اسـت. تفكـری کـه نتیجـه اش خدمـت 

بـدون چشمداشـت اسـت.
او بارهـا اعـام کـرده اسـت کـه بـه دنبـال 
افزایـش اختیـارات سیاسـی نیسـت بلكـه تاش 
مـی کند اختیـارات اقتصادی اسـتاندار را افزایش 
دهـد تـا بتواند به سـرعت مطلـوب برای توسـعه 
بخـش  زیرسـاخت سـرمایه گـذاری  بـا  اسـتان 
تاکیـد  بارهـا  حسـینی  رزم  برسـد.  خصوصـی 
کـرده مـردم رنـج دیـده اسـتان نبایـد بـا وجـود 
گنـج در رنـج بسـر ببرنـد و در عمـل ثابـت کرده 
کـه حضـورش در اسـتان بـه طمـع هیـچ قدرت 
نبـوده  اقتصـادی  منافـع  یـا کسـب  و  سیاسـی 
اسـت و بـه یمن برکـت حضور اوسـت کـه امروز 
قـرارگاه پرافتخـار فرزندان رشـید این مـرز و بوم 
در سـپاه یعنـی قـرارگاه سـازندگی خاتـم االنبیا 
در همـه عرصـه های سـازندگی اسـتان حضوری 
همـه جانبـه و قدرتمنـد دارد که قطعا به توسـعه 

تاریخـی کرمـان منجـر خواهد شـد. 
پـس بیاییـد بی انصافی های از سـر سیاسـت 
ورزی و حـب و بغـض را در حملـه و هجمـه بـه 
رزم حسـینی کنـار بگذاریـم و برای توسـعه همه 
جانبـه اسـتان کرمـان دسـت در دسـت او بنهیم 
و از هیـچ پوششـی فروگـذار نكنیـم و بـاور کنیم 
نبایـد حتمـا نفعـی بـه ما یـا جریـان ما برسـد تا 
از عملكـرد توسـعه گرایانه رزم حسـینی حمایت 
کنیم. بیایید قدرشـناس خدمتگـزاران واقعی این 
سـرزمین همچون رزم حسـینی باشـیم و انصاف 
و آخـرت خـود را بـا مطامـع دنیـوی و زودگـذر 

نفروشیم.
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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

خبر

تعريض و روشنايي بلوار امامزاده 
علي)ع( سیرجان به زودي پايان مي يابد

علـي)ع(  امـام  میـدان  زیرسـازي  و  تعریـض 
)پلیـس راه( تـا ورودي نجف شـهر در حـال انجـام 
یگانـه  رامیـن  پایـان مي یابـد.  بـه زودي  و  اسـت 
مدیـر عامـل سـازمان عمران شـهرداري سـیرجان 
در گفتگـو بـا واحد خبـر روابط عمومي شـهرداري 
و شـوراي اسـامي شـهر سـیرجان بـا بیـان ایـن 
مطلـب گفـت: با هـدف کاهـش حـوادث رانندگي، 
و  پرتـردد  زمان هـاي  در  ترافیـک  شـدن  روان 
همچنیـن تسـهیل در امـر تردد خودروهـا، تعریض 
میـدان  جدول گـذاري  و  روشـنایي  زیرسـازي،  و 
امـام علـي)ع( تـا نجـف شـهر در حـال اجرا اسـت 
و طبـق برنامـه ي زمانبنـدي، پایـان خواهـد یافت. 
وي افـزود: جدول گـذاري ایـن مسـیر بـا اعتبـاري 
پایـه   100 نصـب  و  تومـان  میلیـون  حـدود400 
چـراغ روشـنایي بـا هزینـه اي بالغ بـر 300میلیون 
تومـان در حـال انجـام اسـت. مدیر عامل سـازمان 
عمـران شـهرداري سـیرجان ادامـه داد: امیدواریـم 
طبـق برنامه  ریزي هـاي انجـام شـده، ایـن طرح هـا 

طـي یكمـاه آینـده بـه پایان برسـد.

دوره هاي تخصصي آتش نشاني 
در سیرجان برگزار  شد

خدمـات  و  آتش نشـاني  سـازمان  مدیرعامـل 
ایمنـي شـهرداري سـیرجان از برگـزاري دوره هاي 
تخصصـي آتش نشـاني خبـر داد. بـه گـزارش واحد 
خبـر روابط عمومي شـهرداري و شـوراي اسـامي 
شـهر سـیرجان، مهـدي فیروزآبـادي بـا اعـام این 
خبـر گفت: بـا توجه بـه ذات اقلیمـی و جغرافیایی 
شـهر سـیرجان و وجـود فضاهـا و بناهـای قدیمی 
و تاریخـی و نیز احتمـال بروز حـوادث غیرمترقبه، 
دوره  ي تكنیک هـاي تهویه و تخلیه در آتش نشـاني 
و پنـج دوره مـواد خطرنـاك با هدف ارتقاي سـطح 
علمـي آتش نشـانان در سـالن مهـر شـهرداري بـا 
حضـور دکتـر صبـري و با همـكاري واحـد آموزش 
شـهرداري و جهـاد دانشـگاهي طـي یـک هفتـه 
برگـزار شـد. وي بـا اشـاره بـه اینكـه آتش نشـانان 
بایـد از لحاظ علمی، جسـمی و روحـی در وضعیت 
مطلوبـی باشـند و خـود را بـرای روزهـای سـخت 
آمـاده کننـد افـزود: در ایـن دوره هـا آتش نشـانان 
شـهرهاي زیدآبـاد، پاریـز، نجـف شـهر و گمـرك 
در  کننـدگان  شـرکت  بـه  کـه  داشـتند  حضـور 
ایـن دوره مـدرك معتبـر اعطـا مي شـود. مهـدي 
تجهیـزات  و  زیرسـاخت ها  توسـعه  فیروزآبـادي 
ایسـتگاه های آتش نشـانی را مهـم برشـمرد و بیـان 
کـرد: آتش نشـانان برخـاف همـه افـراد جامعـه، 
وقتـی فاجعه و اتفاقی روی می دهد از حادثه دوری 
نمی کننـد، بلكـه در بطـن حادثـه قـرار می گیرند و 
جـان انسـان هایی کـه در حادثـه گرفتـار شـده اند 
را نجـات می دهنـد و بـا اطـاع کامـل از خطراتـی 
کـه در ایـن شـغل وجـود دارد، ایـن کار را انتخاب 
و  همنـوع  بـه  خدمـت  جـزو  هدفـی  کرده انـد  و 
هموطـن ندارنـد. وي آمادگی جسـمانی، جسـارت 
و اعتمـاد بـه نفـس کافـی بـرای مقابله بـا حوادث 
بـراي آتش نشـانان را مهـم برشـمرد و یادآور شـد: 
سـازمان آتش نشـانی و خدمـات ایمنـی شـهرداري 
دوره هـای  برگـزاري  آمـاده  همچنـان  سـیرجان 
امیدواریـم  و  اسـت  اقشـار  همـه  بـرای  آموزشـی 
روزی بر سـد کـه همـه شـهروندان عضـو افتخـاری 

باشـند. آتش نشـانی 

ايجاد فضای ورزشی در مقابل 
اداره ورزش و جوانان زرند

علـی بهـره منـد مسـئول اداره ورزش و جوانـان 
به همراه محمدی شـهردار زرند از وسـایل ورزشـی 
و بدنسـازی کـه در مقابـل اداره ورزش و جوانـان 
کـه بـا همكاری شـهرداری نصـب گردیـده  بازدید 
نمودنـد . بهـره منـد گفـت کـه هـدف مـا  ارائـه 
روحیـه  بـردن  بـاال  زمینـه  در  مطلـوب  خدمـات 
عمومـی  و  سـامت  افزایـش   ، شـادابی  و  نشـاط 
کـردن ورزش بـه شـهروندان اسـت. وی افـزود: بـا 
توجـه به گسـترش زندگی ماشـینی و کـم تحرکی 
مـردم هـدف ایجاد تحـرك در بین اقشـار جامعه و 
پـر کـردن اوقـات فراغت شـهروندان زرندی اسـت.

ارائه خدمات ويزيت 
و توزيع دارو به 
237 سالمند در 
طرح نیابت 
جمعیـت  داوطلبـان  معـاون   
هـال احمـر اسـتان کرمـان از ارائه 
خدمـات ویزیـت و توزیـع دارو  بـه 
237 سالمند توسـط 145 داوطلب 
توسـط  نیابـت  طـرح  در  کرمانـی 

داوطلبـان خبـرداد. بـه گـزارش روابط عمومـی جمعیت هـال احمر اسـتان کرمان، 
نسـرین پیرمـرادی بـا اشـاره به اینكه طرح نیابت نیز در شـش ماهه نخسـت امسـال 
برگـزار شـده اسـت، گفـت: طـرح نیابـت دردوران سـوم زندگی سـالمندی  بـه دلیل 
نیازمنـد بـودن ایـن گـروه از افـراد بـه مراقبت هـای ویـژه ومتفـاوت توسـط نیروهای 
داوطلب اجراشـد. وی تصریح کرد: طرح نیابت، فعالیتی اسـت داوطلبانه که سـازمان 
داوطلبان در اجرای فعالیت های بشـر دوسـتانه، جهت تسـكین آالم و کمک به بهبود 
سـطح سـامت انسـان ها، بـا مشـارکت داوطلبان عاقمنـد به منظـور ارائـه خدمات 
فرهنگـی ،اجتماعـی، روحـی  وعاطفـی بـه سـالمندان بی فرزنـد، خانـواده شـهداء و 
ایثارگـران بـا توجـه به شـرایط و موقعیـت جغرافیایی زندگی سـالمند، بـا هماهنگی 
سـازمان ها و موسسـات مربوطـه طراحـی و اجـرا می کنـد. معـاون دواطلبان جمعیت 
هـال احمر اسـتان کرمان خاطرنشـان کرد: در اجـرای طرح فوق در شـش ماهه اول 
سـال 94 خدمات ویزیت و توزیع دارو به ارزش سـه میلیون و 893 هزار ریال وتوزیع 

سـبد غذایـی بیـن آنهـا  بـه ارزش 11میلیـون و 500 هـزار تومان انجام شـد.

هوای كرمان تا 
پايان هفته سرد 
است

رئیـس مرکـز پیـش بینـی 
اسـتان  اداره کل هواشناسـی 
کرمـان گفـت: کاهـش دمای 
روز  از  کـه  سـرما  و  هـوا 
گذشـته )دوشـنبه( در استان 
آغـاز شـد تـا پایان ایـن هفته 

ادامـه دارد. حمیـده حبیبـی به ایرنـا گفت: کاهش دمای هوا سراسـری 
بـوده و در اسـتان کرمـان نیـز چنـد درجـه هـوا سـردتر شـده اسـت.

 وی ادامـه داد: دمـای هـوای دیـروز شـهر کرمـان در گـرم تریـن 
حالـت 14 درجـه و سـردترین حالـت منفـی 5 درجـه پیـش بینی می 
شـود. رئیـس مرکـز پیـش بینـی اداره کل هواشناسـی اسـتان کرمـان 
گفـت: هـوای اسـتان تـا پایـان هفته صـاف تا کمـی ابـری و در بعضی 

سـاعات وزش بـاد پیـش بینـی می شـود. 
وی افـزود: میـزان بارندگـی در سـطح اسـتان روز دوشـنبه بصـورت 
پراکنـده و معمولـی بوده اسـت. کاهش دما در روزهای دوشـنبه و سـه 
شـنبه در کرمـان محسـوس بود. آنفلوآنـزای فصلی نیز طـی هفته های 

اخیـر در اسـتان کرمان شـیوع پیدا کرده اسـت.

افزايش سفرهای 
كشاورزان جنوب 
كرمان به اروپا

جهـاد  سـازمان  رئیـس 
کشـاورزی جنـوب کرمـان گفـت: 
ایـن سـازمان در راسـتای بـه روز 
کـردن کشـاورزی و افزایش دانش 
و اطاعـات کشـاورزان سـفرهای 
آنان را به اروپا توسـعه داده اسـت. 

بـه گـزارش فـارس سـید یعقـوب موسـوی در جمـع خبرنـگاران اظهار داشـت: با 
افزایـش امكانـات سـفر بـه مناطـق مختلف دنیـا پنجره جدیـدی بـه روی بخش 
کشـاورزی ایـران گشـوده شـده اسـت. وی بیـان داشـت: از ایـن منظـر سـازمان 
مذکور با تشـویق کشـاورزان نخبه همواره کوشـیده اسـت که آنان را با جلوه های 
پیشـرفت و توسـعه علوم، دانش و تكنولوژی روز دنیا آشـنا سـازد. رئیس سـازمان 
جهاد کشـاورزی جنـوب کرمان تصریح کـرد: گرچه تعدادی از کشـاورزان منطقه 
جنـوب کرمـان سـابقه زندگـی در اقصـی نقـاط جهـان از آمریكا تـا اروپا و آسـیا 
را داشـته و بـه خوبـی بـا دنیـای پیرامـون خویـش آشـنایی دارنـد، امـا سـازمان 
جهـاد کشـاورزی رسـالت خـود را در پیونـد کشـاورزان بـه عنـوان گنجینه هـای 
ایـن سـرزمین با آخرین دسـتاوردهای علـوم بشـری در پهنه گیتـی می داند. این 
مسـئول افـزود: بـر ایـن اسـاس ایـن سـازمان در تابسـتان و پاییز سـال جـاری با 
توسـعه ارتباطـات خـود با مجامع جهانـی از طریـق روابط بین الملـل وزارت جهاد 
کشـاورزی زمینه شناسـایی منطقه جیرفت و کهنوج به دنیا را فراهم کرده اسـت.

فعال كمبود خون 
برای بیماران كرمان 
نداريم

مدیـرکل انتقال خون اسـتان 
کرمـان بـا بیـان اینكـه بـا توجه 
بـه فـرا رسـیدن سـرما و شـیوع 
آنفلوآنزا در اسـتان کرمان حدود 
25 درصـد اهـدای خـون کاهش 
پیـدا کـرده اسـت، گفـت: فعـا 

هیـچ مشـكلی از نظر تامیـن فرآورده های خونـی بیماران اسـتان کرمان وجود 
نـدارد. بـه گزارش خبرگزاری فارس ، محمدرضا مهدیـزاده در جمع خبرنگاران 
بـا بیـن اینكـه انتقـال خـون اسـتان کرمـان ذخایـر خونـی کافـی دارد، اظهار 
داشـت: شـهروندان در ماه های سـرد سـال اهدای خون را فراموش نكنند. وی 
بـا بیـان اینكـه با توجـه به فـرا رسـیدن سـرما و شـیوع آنفلوآنزای در اسـتان 
کرمـان حـدود 25 درصـد اهـدای خون کاهـش پیدا کرده اسـت، افـزود: اما با 
توجـه پیش بینـی صـورت گرفتـه از قبـل و ذخایر خونـی خوبی که در اسـتان 
کرمـان ایجـاد شـده بود، فعا هیچ مشـكلی از نظـر تامیـن فرآورده های خونی 
بیمـاران اسـتان وجود ندارد. مدیرکل انتقال خون اسـتان کرمـان ادامه داد: در 
حـال حاضـر بـه میزان مصـرف حـدود 10 روز اسـتان کرمان در انتقـال خون 
فـرآورده خونـی وجـود دارد و اهـدای خـون در زمـان اپیدمـی آنفلوآنـزا بـرای 

شـهروندان  کامـا بی خطـر و هیچ مشـكلی نـدارد.

هواشناسیهالل احمر انتقال خونجهاد كشاورزی

کرمان ویچ

نماینـده ولی فقیه در اسـتان و امام جمعـه کرمان گفت: 
بـه همـه مسـئوالن توصیه می کنـم که آینده نگر باشـند و 
بـرای 10 سـال آینـده از هم اکنـون به فكر باشـند و برنامه 

ریـزی کننـد. به گـزارش ایرنا آیت اهلل سـید یحیی جعفری 
دیروز افزود: خدا را شـاکر و سپاسـگزاریم کـه رهبری عالم، 
دانشـمند، باتقـوا و بـا تدبیـر داریم کـه تمام مسـائل را زیر 

نظـر دارد و مـن افتخـار دارم در زمـان انقـاب و مبـارزات 
سیاسـی علیـه رژیـم سـلطنتی با ایشـان دوسـت و همفكر 
بـودم. وی گفـت: جمهـوری اسـامی ایـران در جهـان هـم 
در عرصـه علـم و دانـش و هـم در قـدرت نظامـی ارتـش و 
سـپاه پاسـداران بـا هدایـت هـای مقـام معظـم رهبـری در 
اقتـدار اسـت و هیـچ کشـور متخاصمـی جـرات نمـی کند 
کوچكتریـن تعرضـی بـه ایـن خـاك داشـته باشـد. امـام 
جمعـه کرمـان بیـان کـرد: در حـال حاضـر مشـكل جهان 
اسـام رهبـران آمریـكا هسـتند و اینهـا مسـتكبر بـه تمام 
معنـا مـی باشـند چـرا کـه پایبنـد به هیـچ اصلـی از اصول 
اخاقـی، دینـی و بین المللی نیسـتند و همیشـه دروغ می 
گوینـد و تنهـا کاری کـه از دستشـان بـر مـی آیـد تحریـم 
اسـت. وی گفـت: اگـر سـوریه نابـود شـود بـرای ما سـخت 
اسـت چـرا کـه تنها کشـور عربـی کـه مقابل صهیونیسـت 

هـا ایسـتاد سـوریه بـود. آیـت اهلل جعفـری افـزود: بعضـی 
از کشـورهای عربـی عـادت کردنـد به مـزدوری اسـتكبار و 
اگـر اینهـا بـا جمهـوری اسـامی ایـران متحـد می شـدند 
چقـدر عـزت داشـتند و ما امـروز شـاهد این وقایـع تلخ در 
منطقـه نبودیـم. وی بیـان کـرد: اگـر سـوریه تاکنـون دوام 
آورده و تـوان مبـارزه بـا تروریسـت را دارد بـه خاطـر ایران 
اسـت و اگـر جمهـوری اسـامی ایـران نبـود سـوریه هـم 
امـروز وجـود نداشـت. نماینده ولـی فقیه در اسـتان کرمان 
گفـت: داعـش را آمریـكا و غـرب بوجـود آوردند کـه اکنون 
گریبـان خودشـان را هـم گرفتـه اسـت. وی افـزود: آمریكا 
بـه بهانـه مبـارزه بـا داعش و تروریسـم وارد سـوریه شـد و 
هواپیماهایشـان مراکـز متعلـق بـه دولـت و مـردم سـوریه 
را بمـب بـاران مـی کننـد کـه داعـش اصـا در آن مناطق 

نـدارد. حضور 

امام جمعه كرمان:

مسئوالن آينده نگر باشند

  خبر

زيرگذر میدان آزادی 
طی 18 ماه به
 پايان می رسد

شـهردار کرمان گفـت: تاش 
می شـود زیرگـذر میـدان آزادی 
طـی  و  مقـرر  موعـد  از  پیـش 
18 تـا 20 مـاه بـه پایان برسـد. 
عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
شـهرداری کرمـان علـی بابایی با 

اشـاره بـه اینكه قـرارداد اجـرای این پروژه 24 ماهه منعقد شـده اسـت، گفت: 
بـا توجـه بـه اینكـه اجـرای ایـن پروژه بـرای جمعـی از شـهروندان مشـكاتی 
ایجـاد کـرده، تـاش مـی کنیـم پیـش از موعـد مقـرر و حداکثر تـا 20 ماه به 

برسـد. پایان 
 وی بـا اشـاره بـه برخـی نواقص در قـرارداد بین شـهرداری و قـرارگاه خاتم 
افـزود: در قـرارداد ذکـر شـده پنـج هكتار زمیـن بام کرمـان با کاربـری فضای 
سـبز بـدون دخل وتصـرف سـرمایه گذار در اختیـار سـرمایه گذار قـرار می گیرد 
و شـهرداری هـم در ایـن محدوده، مجـوزی که به مسـائل گردشـگری مربوط 

بـوده و منفعـت سـرمایه گذار را بـا مشـكل مواجـه کند، صـادر نمی کند.
شـهردار کرمـان همچنیـن احـداث هتـل در بـام کرمـان را یـک ضـرورت 
دانسـت و گفـت: شـهر کرمـان نیازمنـد اجرای طرح هـای تفریحی اسـت. وی 
بـا بیـان اینكـه از سـال 80 کـه در معاونـت برنامـه ریزی شـهرداری مشـغول 
فعالیـت بـودم، به دنبـال مكان و سـرمایه گذار بـرای احداث آرامسـتان جدید 
کرمـان بودیـم، افـزود: در آن زمـان جـاده جوپـار و کوهپایـه برای ایـن منظور 
جانمایـی شـدند، امـا با نظر مشـاوران، محل فعلی آرامسـتان جدیـد با طراحی 
گلبـرگ هـای زیبـا که بیشـتر شـبیه پارك اسـت، بـرای ایـن منظـور در نظر 

گرفته شـد.
شـهردار کرمـان بـا تاکیـد بـر اینكـه در قبرسـتان فعلـی کرمـان دفـن 
امـوات حداکثـر تـا سـه ماه آینـده امـكان پذیر اسـت، تصریح کـرد: بهترین 
مـكان بـرای احداث آرامسـتان جدید پشـت کوههـای صاحب الزمان اسـت  
کـه بـا قبرسـتان فعلـی کرمـان فاصلـه زیـادی دارد و چند رشـته کـوه بین 
آنهـا قـرار دارد کـه کـوه هـا مانـع دیـد قبور از بـام کرمـان هسـتند، ضمن 
اینكـه گلبـرگ هـای آرامسـتان جدید، ایـن مكان را بـه پارکی زیبـا تبدیل 

کرده اسـت. 
بابایـی بـا اشـاره بـه ضـرورت سـاخت هتـل پنـج سـتاره در بـام کرمـان، 
تصریـح کـرد: کـوه هـای صاحـب الزمـان و مجموعـه جنـگل قائـم در جنـوب 
شـرق کشـور بی نظیر اسـت و گردشـگران در صـورت اقامت در ایـن هتل پنج 
سـتاره، از تماشـای قـاع دختـر و اردشـیر، گنبد جبلیـه و دیگـر زیبایی های 

شـهر از بـام کرمـان لـذت خواهنـد برد.

لغو نشست های 
سیاسی به
كرمان رسید

سیاسـی  هـای  نشسـت  لغـو 
در  رسـید.  کرمـان  اسـتان  بـه 
روز  در  بـود  قـرار  کـه  حالـی 
بـا  سیاسـی  نشسـت  دانشـجو 
و  اصغـرزاده  ابراهیـم  حضـور 
حسـین نقاشـی در دانشگاه علوم 

پزشـكی کرمـان برگـزار شـود، ایـن نشسـت لغـو شـد. عضـو انجمن اسـامی 
دانشـگاه علـوم پزشـكی کرمـان گفـت: »ابراهیـم اصغـرزاده«، فعـال سیاسـی 
اصاح طلـب، کـه بـرای سـخنرانی در مراسـمی بـه مناسـبت روز دانشـجو در 
دانشـكده دندان پزشـكی دانشـگاه علـوم پزشـكی، به کرمان سـفر کرده  اسـت 

از حضـور در ایـن مراسـم منـع شـد.
بـه گـزارش ایسـنا  غفـار به نـام بـا تاییـد ایـن خبـر اظهـار کـرد: از 10 روز 
پیش انجمن اسـامی دانشـگاه علوم پزشـكی کرمان مجوز برگزاری مراسـمی 
بـه مناسـبت روز دانشـجو، بـا عنوان »نشسـت تحلیل جنبش دانشـجویی پس 
از انقـاب« و بـا حضـور ابراهیم اصغرزاده و »حسـین نقاشـی« را دریافت کرده 

و دانشـگاه نیـز اعـام کـرده بود کـه برگزاری این مراسـم بامانع اسـت. 
وی افـزود: ضمنـاً هماهنگی هـای الزم جهـت برگـزاری چنیـن مراسـمی با 
شـورای تامیـن اسـتان و فرمانـداری کرمـان نیـز انجام شـده بود امـا علی رغم 
دریافـت مجـوز و هماهنگی هـا، شـب گذشـته رییـس حراسـت دانشـگاه علوم 
پزشـكی بـا دبیـر انجمـن اسـامی دانشـگاه تمـاس گرفتـه و اعـام می کنـد 

برگـزاری ایـن مراسـم بـا حضـور افـراد مدعـو امكان پذیر نمی باشـد.
رییـس سـابق انجمـن اسـامی دانشـگاه علـوم پزشـكی کرمـان بیـان کرد: 
باتوجـه بـه برنامه ریزی هـای قبلـی امـكان لغـو برنامه وجـود نداشـت ازاین رو 
صبـح امـروز سه شـنبه 17 آذرمـاه 94 ابراهیـم اصغرزاده و حسـین نقاشـی در 
سـاعت 9:45 دقیقـه وارد کرمـان شـدند امـا بـه محض فـرود هواپیمـا و پیاده 
شـدن مسـافرین، حراسـت فـرودگاه ایـن دو نفـر را فراخوانـده و به آنهـا تذکر 
می دهـد کـه نامـه ای دریافـت کرده اند مبنی بـر اینكه اجـازه برگـزاری چنین 

مراسـمی بـا حضـور این افـراد وجـود نـدارد بنابراین بایـد برگردند.
 به نـام ادامـه داد: بـا رایزنی هـا و تاش هـای صـورت گرفتـه توانسـتیم بـا 
گذشـت بیـش از دو سـاعت، ایـن افـراد را از حراسـت فـرودگاه کرمـان خارج 
کنیـم امـا یكی از اعضـای هیات نظارت دانشـگاه علوم پزشـكی کرمـان گفت، 
اعـام شـده اسـت صاح نیسـت ابراهیم اصغـرزاده در مراسـم سـخنرانی کند.

گفتنـی اسـت چندی پیش هم نشسـت سیاسـی اصـاح طلبـان در ورامین 
لغـو شـده بـود کـه ایـن اتفـاق واکنـش گـروه هـای اصـاح طلـب را در پـی 

داشت.

تعداد قربانیان 
آنفلوآنزا در كرمان
به 31 رسید

بحـران  سـتاد  سـخنگوی 
بـا  گفـت:  کرمـان  اسـتانداری 
توجـه بـه اعـام دانشـگاه علـوم 
آینـده  روز  چنـد  در  پزشـكی 
وضعیـت زرد کرمـان بـه پایـان 
خواهـد رسـید، امـا تقاضـا داریم 

مـردم در ایـن چنـد روز بهداشـت را رعایـت کننـد و بـا پیشـگیری هایی کـه 
شـد. خواهـد  حـل  مشـكل  ایـن  زودی  بـه  داد،  خواهنـد  انجـام 

 بـه گـزارش ایسـنا ابوالقاسـم سـیف الهـی بـا اعـام اینكـه تعـداد فـوت 
شـدگان بـر اثـر بیمـاری آنفلوآنـزا بـه 31 نفـر رسـیده اسـت، گفـت: تعداد 
زیـادی مراجعـه کننـده داشـته ایـم، کـه بصـورت سـرپایی و یـا بـا تزریـق 
واکسـن مشـكل آنهـا رفع شـده اسـت.  امـا به طـور متوسـط روزی 600 تا 
700 نفـر در شـهر کرمـان مراجعـه کننـده داشـته ایـم. در شهرسـتان هـا 
ایـن مراجعـه کمتـر بـوده اسـت )بـه دلیـل جمعیـت آنهـا کمتـر از کرمـان 

. است(
وی بـا اشـاره بـه آنكـه آنفلوآنـزا بیـش از 30 درصـد جمعیت شـهر کرمان 
و اسـتان را درگیـر خـود کـرده اسـت افـزود: خوشـبختانه از اوج ایـن بیماری 
عبـور کـرده ایـم و با توجـه به آمارها)در 24 سـاعت گذشـته فقـط 3نفر فوتی 
داشـته ایـم که این سـه نفـر به علت بیمـاری های زمینـه ای( ایـن بیماری در 

کرمـان در حـال فروکـش کردن می باشـد.
 وی بـا اشـاره بـه تعطیـات چنـد روز آینـده تصریح کـرد: با توجـه به آمار 
سـفرها در کرمـان سـفر زیـادی رخ نـداده اسـت و تقاضـا داریم مـردم در این 
چنـد روز رعایـت کـرده و از سـفرهای غیرضـروری جلوگیـری کننـد، چـون 
مـردم کرمـان همـكاری بسـیار خوبـی تـا بـه حـال داشـته انـد؛ بطوریكـه در 
مجالـس عمومـی حتـی االمكان شـرکت نمی کندد، پـس نگرانی برای شـیوع 

ایـن بیمـاری وجود نـدارد. 
وی اضافـه کـرد: در گذشـته برخـی اسـتان ها دچـار ایـن بیمـاری شـدند و 
حتـی آمـار آنهـا بیشـتر از کرمـان بـوده اسـت ولـی همه آمـار آنها بـه صورت 
شـفافیت کرمـان اعـام نمی شـد. اما مـا در کرمـان به موقـع نـكات الزم را به 

مـردم اطـاع رسـانی کردیـم و آنهـا را از ماجـرا آگاه کردیم. 
سـخنگوی سـتاد بحـران اسـتانداری کرمـان در پایـان خاطـر نشـان کـرد: 
از مـردم فهیـم کرمـان تشـكر مـی کنـم و خواهشـمندم کـه در چنـد روز 
آینـده نـكات بهداشـتی را رعایـت کننـد و توصیه های بهداشـتی کـه از طرف 
متخصصیـن اعـام مـی گـردد را  جدی بگیرنـد و از حضـور در مجامع عمومی 

تـا حـد امـكان خـودداری کنند.

شهرداریسیاسیاستانداری

بـه گـزارش روابـط عمومـی سـازمان صنعـت، معدن 
و تجـارت جنـوب کرمـان، منطقـه جنوب اسـتان کرمان 
بـا توجـه بـه پتانسـیل هـای بـاالی معدنـی کـه در ان 
موجـود اسـت، توانایـی بالقـوه ای در پیشـرفت اقتصادی 
و ایجـاد اشـتغال در منطقـه را داراسـت. رئیس سـازمان 
صنعـت، معـدن و تجـارت جنـوب کرمـان در ایـن بـاره 
گفـت: یكـی از اسـتراتژی هـای وزارت صنعـت، معدن و 
تجـارت در دولـت تدبیـر و امیـد، اکتشـاف، اسـتخراج و 
فعال سـازی معادن کشـور می باشـد. وی گفت: با توجه 
به پتانسـیل هـای بـاالی معدنی جنـوب اسـتان کرمان، 
کمک به پیشـرفت اقتصـادی و ایجاد اشـتغال در منطقه 
و در جهـت اسـتراتژی هـای وزارت، ایـن سـازمان نیـز 
برنامـه هـای گسـترده ای را در جهـت فعالسـازی معادن 

و اکتشـاف محـدوده هـای معدنـی منطقـه پـی ریـزی 
کـرده اسـت. دکتر محمود اسـكندری نسـب در خصوص 
رونـد انجـام کار توضیـح داد: یكـی از مشـكات موجـود 
در حـوزه معـدن ایـن بـوده کـه طـی سـالیان متمـادی، 
امـكان ثبـت محـدوده هـای معدنی بـا هزینه ای بسـیار 
مختصـر وجـود داشـته اسـت. در نتیجـه ایـن موضـوع، 
متأسـفانه بخش اعظمـی از محدوده های معدنی توسـط 
افـرادی کـه هیـچ گونه سـرمایه و اطاعـات تخصصی در 
ایـن زمینـه نداشـتند، بـه ثبـت رسـیده اسـت. در ادامه 
بـه دلیـل عـدم فعالیـت در ایـن محـدوده هـای معدنی، 
محـدوده هـای مذکور ابطـال  و طبق قانـون امكان ثبت 
از افـراد دیگـر گرفتـه شـده، محـدوده هـا بلوکـه و در 
اختیـار وزارت صنعـت، معـدن و تجارت قـرار می گیرند. 

وی در ادامـه گفت: در همین راسـتا بـرای تعیین تكلیف 
محـدوده هـای معدنـی باطـل شـده کـه جـزو سـرمایه 
هـای اقتصـادی عظیـم این منطقه هسـتند، چهـار دوره 
مزایـده معدنـی در مـدت دو سـال اخیـر بـرای واگذاری 
ایـن محـدوده ها به افراد واجد شـرایط جهت فعالسـازی 
توسـط ایـن سـازمان برگـزار شـده اسـت. وی همچنین 
گفـت: در ایـن مزایده ها تعـداد 224 محـدوده معدنی با 
مسـاحت 4123.4 کیلومتر مربع به مزایده گذاشـته شـد 
کـه تعـداد 27 محدوده معدنی با مسـاحت 590 کیلومتر 
مربـع به سـرمایه گـذاران بزرگ واگذار شـد. اسـكندری 
نسـب تأکید کـرد: چهارمیـن دوره این مزایـده ها، هفته 
گذشـته بـا دو برنده محـدوده های سـنگ تزئینی و یک 

برنـده محـدوده خـاك صنعتـی )بنتونیت( برگزار شـد.

واگذاری 27 محدوده معدنی در جنوب كرمان به بخش خصوصی 
صنعت، معدن و تجارت
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ايران در رتبه چهارم 
هشدار خشکسالی

ناسـا گزارشـی پیرامـون گرمایـش جهانـی و 
خشكسـالی در 30 سـال آینـده منتشـر کـرده 
اسـت کـه نشـان مـی دهد 45 کشـور جهـان در 
معـرض خشكسـالی شـدید هسـتند و در صورت 
عـدم ذخیـره منابع آبی دچـار بحران کشـاورزی 
و دامـداری می شـوند. ایران در رتبـه چهارم این 

دارد. قرار  هشـدار 
بی.بی.سـی جمعـه شـب  ایرنـا،  گـزارش  بـه 
گـزارش داد: بـه تاریـخ کـه بنگریم پایه بسـیاری 
از تمـدن هـای بشـری را در کنار رودهـا پیدا می 
کنیـم. تمـدن سـومریان در کنـار دجلـه و فرات، 
تمـدن مصـر در کنـار نیـل و تمـدن جیرفـت در 
کنـار هلیـل رود نمونـه هایی از فهرسـت طوالنی 

ایـن تمـدن ها هسـتند. 
در میـان تمـدن های گذشـته شـماری صدها 
سـال عمـر کردنـد و آثـار گرانبهایـی از خـود به 
جـا گذاشـتند، امـا بـر اثـر تغییـرات آب و هوایی 
و کمبـود آب و خشكسـالی از تاریـخ رخـت بـر 
بسـتند. از جملـه ایـن تمدن ها، تمدن دره سـند 
اسـت کـه از هند تا ایـران امتداد داشـت و تمدن 
سـومریان کـه مبـدع خـط میخـی و چـرخ بـود. 
بـر اسـاس تحقیقـات مـت کنفرسـت، متخصص 
و  آب  تحقیقـات  مرکـز  و عضـو  زمیـن شـناس 
هـوای قطبـی )BPCRC ( در اوهایـو، در اثـر 
یک دوره طوالنی خشكسـالی200 تا 300 سـاله، 
تمـدن سـومریان هم به جمـع تمدن هـای نابود 

پیوست. شـده 
ایـن یافتـه هـا بـه مـا یـادآوری مـی کنـد که 
تشـدید  بـا  نیـز  امـروزی  مـدرن  هـای  تمـدن 
تغییـرات آب و هـوا بـه همـان انـدازه مـی توانند 

آسـیب پذیـر باشـند.
 امـا خشكسـالی را نمـی تـوان صرفا ناشـی از 
رخدادهـای طبیعی دانسـت. بر اسـاس چهارمین 
گـزارش مجمـع بیـن المللـی تغییـرات اقلیمـی 
)IPCC (، افزایـش دمـای کـره زمیـن در 250 
سـال گذشـته بـه احتمـال بیـش از 90 درصـد 
محصـول فعالیـت هـای بشـر بـوده اسـت. طبـق 
ایـن گـزارش در سـال 2007، گـرم شـدن آب و 
هـوا، خطـر سـیل و خشكسـالی را افزایـش داده 

ست.  ا
شـدت و وخامـت خشكسـالی در اقصـی نقاط 
و  زمیـن  گرمایـش  نقـش  نشـانگر  خـود  دنیـا 
پیامدهـای آن بـوده اسـت. از جملـه خشكسـالی 
تریـن  وخیـم   ،2011 سـال  در  آفریقـا  شـرق 
خشكسـالی در 60 سـال گذشـته در آن منطقـه 
بـود و کمبـود غـذا در سـومالی، اتیوپـی، کنیـا و 
جیبوتـی و تلفاتـی حـدود یكصـد هـزار نفـر بـه 
همـراه داشـت. خشكسـالی چین در سـال2011 
-2010، بدتریـن خشكسـالی از 1961 بـود کـه 

ضربـه بزرگـی بـه کشـاورزی چیـن وارد کـرد.
خشكسـالی روسـیه )شمال شـرقی روسیه( در 
سـال 2010، موجـب کاهش 25 تـا 30 درصدی 
قیمـت  افزایـش  و  تولیـدات کشـاورزی روسـیه 
غـات در بازارهـای جهانـی شـد. خشكسـالی در 
در سـال 2010،  آسـیا  و جنـوب شـرق  شـرق 
را  بـود کـه دمـای هـوا  بـا مـوج گرمـا  همـراه 
باالتـر  معمـول  حـد  از  سـانتیگراد  درجـه   20
بـرد و حـدود 50 میلیـون را نفـر بـا کمبـود آب 
آشـامیدنی و مـواد غذایـی روبـه رو کـرد. ناسـا 
گزارشـی پیرامون گرمایش جهانی و خشكسـالی 
کـه  اسـت  کـرده  منتشـر  آینـده  سـال   30 در 
نشـان مـی دهـد 45 کشـور جهـان در معـرض 
خشكسـالی شـدید هسـتند و در صـورت عـدم 
ذخیـره منابـع آبـی دچـار بحـران کشـاورزی و 
دامـداری مـی شـوند. بر اسـاس این گـزارش، در 
فهرسـت 45 کشـور در معـرض خطـر، ایـران در 

رتبـه چهـارم قـرار گرفتـه اسـت.
گـزارش ناسـا تاکید مـی کند که بعید نیسـت 
بیـن 30 تا 40 سـال آینـده بخش های وسـیعی 

از ایـران بـه بیابان مطلق تبدیل شـوند.

کاغذ اخبار

دیـدار  از  جزئیاتـی  رئیس جمهـور  پارلمانـی  معـاون 
رئیس جمهـور و برخـی اعضـای دولـت با رهبری را تشـریح 

. د کر
بـه گـزارش مهـر، مجید انصـاری در حاشـیه چهارمین 
جمـع  در  ایـران  اصنـاف  اتـاق  ششـم  دوره  اجاسـیه 
خبرنـگاران از برگـزاری جلسـه ویـژه اقتصـاد مقاومتـی 
در  دولـت  اعضـای  برخـی  و  رئیس جمهـور  حضـور  بـا 
محضـر مقـام معظـم رهبـری خبـر داد و گفـت: بـا تاکید 
مقـام معظـم رهبـری، سـتاد راهبـری اقتصادمقاومتـی به 
سـتاد فرماندهـی اقتصـاد مقاومتـی تغییر نام داد و شـب 
دوشـنبه نیـز مقـام معظـم رهبـری تاکیـد مجـددی بـر 
اجـرای ایـن سیاسـت ها و مردمـی کـردن اقتصـاد تاکیـد 

فرموده انـد.
معـاون پارلمانـی رئیس جمهـور افـزود: از ایـن پـس بنـا 
مقاومتـی،  اقتصـاد  سیاسـت های  اجـرای  قالـب  در  شـده 
دولـت صرفـاً سیاسـتگذار، حامـی و ناظر در اقتصاد باشـد و 

امـور و میـدان واقعـی بـه بخـش خصوصـی داده شـود.
تـا  اسـت  مصمـم  یازدهـم  دولـت  کـرد:  تصریـح  وی 
تحریم هـای ظالمانـه بـر علیـه ایـران را بـردارد و شـتابان 
به سـمت توسـعه متـوازن اقتصـادی حرکت کند. بـه گفته 
انصـاری، بـرای اجـرای ایـن هـدف مهم بنا اسـت متوسـط 
رشـد اقتصـادی 8 درصد باشـد و کشـور از رکـود به صورت 
کامـل خارج شـود بـه نحوی کـه به رشـد اقتصـادی پایدار 

یابد. دسـت 
داشـت: هـدف  اظهـار  رئیس جمهـور  پارلمانـی  معـاون 
دولـت آن اسـت کـه در روان سـازی و تسـهیل امـور بـه 
خصـوص در مقـررات بانكـی گام هـای جـدی بـردارد، البته 
دولـت الیحـه ای را بـرای دائمـی کـردن احـكام برنامه های 

توسـعه ای بـه مجلـس تقدیـم کـرده اسـت.
وی خاطرنشـان کـرد: چنانچـه دولت بدهـی معوق خود 
بـه بانک هـا را پرداختـه و تسـهیات تكلیفـی و تحمیلـی 
بـه بانک هـا را قطـع کنـد، اتفـاق مهمـی در اقتصـاد رخ 

خواهـد داد، چـرا کـه در گذشـته دولـت هـر کجـا بـرای 
ارائـه تسـهیاتی اعـم از مسـكن مهـر یـا یارانـه به مشـكل 

بانک هـا  بـه  را  تسـهیات  پرداخـت  تكالیـف  برمی خـورد، 
می کـرد. تحمیـل 

جزئیات ديدار دولتمردان با رهبری
  دولت

عدم ارائه اليحه 
بودجه از سوی دولت 

تخلف است
رئیـس مجلـس تاکیـد کـرد 
آذر   15 تـا  بایـد  دولـت  کـه 
مجلـس  بـه  را  بودجـه  الیحـه 
ارائـه مـی داد. به گـزارش خانه 
ملـت، علـی الریجانی در پاسـخ 
مجلـس،  نماینـدگان  از  یكـي 
گفـت: دولـت بایـد 15 آذر الیحـه بودجـه را به مجلـس ارائه مـی داد که این 
اقـدام را انجـام نـداد. تذکر شـما بجاسـت و تخلف کرده؛ بایـد در موعد مقرر 
الیحـه بودجـه ارائـه می شـد. رئیـس مجلـس شـورای اسـامی در خصوص 
عـدم ارائـه گـزارش از چگونگـی هزینه کـرد بودجـه سـاالنه مجلـس، گفت: 
ایـن تذکـر وارد نیسـت، زیرا هر سـاله گـزارش بودجه مجلس به کمیسـیون 

مربوطـه داده شـده و بررسـی شـده اسـت.
گـزارش بودجـه امسـال نیز بـه کمیسـیون ارائه شـده و در حال بررسـی 
آن هسـتند. الریجانـی در خصـوص دیوارکشـی اطـراف مجلـس نیـز گفـت: 
دیـواری کشـیده نشـده، دو تا سـه میلیارد بـرای ماحظـات امنیتی مجلس 
خـرج شـده اسـت. وی بـا تاکید بـر اینكـه رئیس مجلـس مسـئول حفاظت 
مجلـس اسـت، گفـت: بـا توجـه بـه تهدیـدات و لحـاظ نظـرات سـتاد کل و 
سـپاه، ماحظـات امنیتـی را در نظـر گرفتـه و اقداماتی انجـام دادیم. رئیس 
مجلـس شـورای اسـامی در خصـوص سـاختمان های اطـراف مجلـس نیـز 
گفـت: مسـائل عمرانی چیز پنهانی نیسـت. بخشـی از این سـاخت و سـازها 
مربـوط بـه دفاتـر کار نماینـدگان اسـت. در حـال حاضر هر پنـج نماینده در 

یـک اتـاق، دفتـر دارنـد که این درسـت نیسـت. 
الریجانـی بـا بیان اینكـه در مملكت ما بخشـداران، دفتر و دسـتک دارند 
امـا نماینـدگان کـه در حـد یـک وزیر هسـتند، یـک اتـاق ندارند گفـت: در 
سـاخت و سـازها بـرای کمیسـیون ها هـم محلی در نظر گرفته شـده اسـت.

وی ادامـه داد: در کتابخانـه مجلـس کتـب نفیسـی وجـود دارد امـا ایـن 
سـاختمان کهنـه و قدیمـی اسـت؛ بنابرایـن میـراث ملـی کشـور در خطـر 
اسـت؛ لـذا بخشـی از ایـن سـاختمان ها نیـز بـه کتابخانه مجلـس اختصاص 
دارد. البتـه بودجـه الزم اختصـاص نیافتـه بـه همیـن دلیل ایـن پروژه ها به 
مـرور سـاخته می شـود. الریجانـی در خصوص اینكـه 40 میلیـارد به رئیس 
مجلـس داده شـده اسـت کـه وی بـه اشـخاص حقیقـی بدهـد، گفـت: در 
بودجـه نوشـته شـده 42 میلیـارد اما چیـزی کـه در عمل اختصـاص یافته، 
10 تـا 12 میلیـارد اسـت که به نماینـدگان برای پرداخت به افراد مسـتمند 

اختصـاص یافته اسـت.

بابت تاخیر در ارائه 
اليحه بودجه به مجلس 

عذر می خواهیم
صبـح  خبرآنایـن،  گـزارش  به 
نوبخـت  محمدباقـر  دیـروز 
سـخنگوی دولـت، یـادآور شـد که 
دولـت تاکنـون 48 سـاعت از ارائـه 
الیحـه بودجـه تخلـف کرده اسـت. 
او در نشسـت خبـری دیـروز خـود 
بـا خبرنـگاران اظهـار کـرد: دولـت 
می توانسـت الیحـه بودجـه را 15 آذر تقدیـم مجلـس کند اما نمی خواسـتیم الیحه 
بودجـه را بـه مجلـس بدهیـم و دو سـه هفته بعد الیحـه برنامه را تقدیـم کنیم. زیرا 
برخـی زمزمه هـا وجـود داشـت که الیحـه بودجـه 95 در اولین سـال برنامه ششـم 
اسـت و چطـور می تـوان بـدون بررسـی و تصویـب برنامه ششـم آن را بررسـی کرد. 
وی افـزود: بـرای ایـن کـه همین مسـاله سـوژه دعـوا و اختاف نشـود این خواسـته 
را بـرآورده کردیـم و بـه مجلـس اعـام کردیم که ظـرف چند هفته آینـده بودجه را 
همزمـان بـا برنامـه تقدیم مجلـس می کنیم. نوبخـت از طرف خـودش و دولت بابت 
تاخیـر در ارائـه الیحـه بودجـه عذرخواهی کرد و گفـت: بابت ماه ها و سـال هایی که 
در دهـه ی گذشـته نیـز بودجـه بـا تاخیر به مجلـس ارائه شـده نیز عـذر می خواهم! 

اهم اظهارات وي از این قرار است: 
 اردوغـان اگـر ادعـای تهدید و هشـدار علیه ایـران را مطرح کـرده، بداند که وزیر 
خارجـه ایـران بـه باالتـر از وی گفـت کـه هیچ وقـت یـک ایرانـی را تهدیـد نكند. 
باالتـر از اینهـا هـم نتوانسـتند مـا را تهدید کننـد. اظهارات آقـای اردوغـان درباره 

ایـران هم نادرسـت و هم سـوال برانگیزاسـت.
 اگـر 24 آذرمـاه پرونـده پـی ام دی بسـته نشـود، رهبـر معظـم انقـاب موضـع 
جمهـوری اسـامی سیاسـت ایـران را مشـخص کردنـد و در ایـن صـورت مـا هـم 

برجـام را اجـرا نخواهیـم کـرد.
 تاکنـون آقـای عراقچـی از جلسـات بـا 5+ 1 راضـی بودنـد.  گزارش آقـای آمانو 
بـرای شـورای حـكام بـود و گـزارش وی نشـان می دهـد کـه ایـران فعالیت هـای 
هسـته ای کامـا صلح آمیـز داشـته اسـت. اعضـای1+5 هـم موضـع خـود را اعام 
کردنـد و امیدواریـم ایـن پرونـده در شـورای حكام آژانس بسـته شـود و به محض 

مشـخص شـدن در آینـده نزدیـک تحریـم هـا نیز برداشـته خواهد شـد.
 }در خصـوص آخریـن وضعیـت رسـیدگی بـه حادثـه قرچـک و حـوادث روز 
دانشـجو{ مـا از ایـن جهت بسـیار متاسـف هسـتیم و عاقمندیم فضای سیاسـی 
کشـور بـرای فعالیـت همه تشـكل ها وسـیع باشـد. برای برخـورد بـا برهم زنندگان 
مراسـم سیاسـی آنچـه در توانمـان باشـد بـه کار خواهیـم بسـت و در ایـن رابطـه 
کوتاهـی نخواهیـم کـرد. دولت عاقـه ندارد هیچ یـک از جناح های سیاسـی اینقدر 
خودپسـند باشـد کـه جز سـلیقه خود سـلیقه دیگری را قبـول نكند وحتـی اجازه 

اظهارنظـر بـه او ندهد.

زنان ايران از حصار 
تندروی ها رسته اند

هاشـمی  اکبـر  اهلل  آیـت 
مجمـع  رییـس  رفسـنجانی 
در  نظـام،  مصلحـت  تشـخیص 
پیامـی بـه سـمینار ملـی زنـان 
در تاریـخ مجالـس ایـران تاکید 
آگاهـی  بـه  ایرانـی  زن  کـرد: 
حصـار  از  و  رسـیده  نسـبی 
تنـدروی هـا رسـته و مـی خواهد تفسـیر علمـی آیـات و روایاتی باشـد که 

اسـت.  آمـده  زنـان  جایـگاه  شـناخت  بـرای  اسـام  تعالیـم  در 
بـه گـزارش ایرنـا ، در متـن پیـام آیـت اهلل اکبر هاشـمی رفسـنجانی که 
دیـروز توسـط یكـی از زنـان فعـال در حـوزه سیاسـت قرائـت شـد، آمـده 
اسـت: مطالبه اصلي زنان در جامعه فعالیت های سیاسي و حضور در قانون 
گذاری است که این امر در روند تدریجي حرکت به سوی مردم ساالری پس 

از انقاب با برگزاری انتخابات فراهم شده است.
وی تاکیـد کـرده اسـت: آنچه انقاب اسامي را در مقوله توجه به توانایي 
های بالقوه زنان و به فعلیت رساندن آنها در مسیر درست از همه مقاطع 
تاریخ ایران و حتي از مكاتب فكری و بشری دنیا، متمایز مي کند، نگاه جامع 

و اسامي رهبران و بزرگان آن در سطوح عالي به جایگاه زن است.  
برگزاری »همایش  اندرکاران  هاشـمی رفسـنجانی، حسن سلیقه دست 
و  مهم  انتخابات  دو  برگزاری  آستانه  در  ایران« که  تاریخ مجالس  در  زنان 
سرنوشت ساز، چنین اجتماعي را تشكیل داده اند، ستود و ابراز امیدواری 
کرد که این همایش مقدمه ای برای حضور پرشور زنان به عنوان نامزد و 

باشد.  انتخابات  در  رأی دهنده، 
در بخـش دیگـری از ایـن پیام آمده اسـت: زنان ایران اسـامی در سـایه 
انقـاب و بـه خاطـر کارهای زیربنایـی تحصیلی به چنان مرحله ای از رشـد 
علمـی، فرهنگـی، سیاسـی و اجتماعـی رسـیده انـد کـه شـناخت جایـگاه 
زنـان در مجالـس قانونگـذاری، دسـت یابـی بـه راهكارهـای متناسـب بـا 
سـاختارهای حقیقـی و حقوقـی ایران بـرای افزایش نرخ مشـارکت زنان در 
مجلـس، آگاه کـردن ارکان جامعـه مدنی و ارکان قدرت نسـبت به ضرورت 
مشـارکت سیاسـی زنان و افزایش سـهم زنان در سـپهر سیاسـی کشـور از 

جملـه اهـداف آنـان در یک نشسـت علمی شـده اسـت.
ایـن مهـم، نشـان می دهد کـه زن ایرانـی به آگاهی نسـبی رسـیده و از 
حصـار تندروی ها رسـته و مـی خواهد تفسـیر علمی آیات و روایاتی باشـد 

کـه در تعالیـم اسـام برای شـناخت جایگاه زنان آمده اسـت.

تشخیص مصلحت نظام دولت مجلس

دیـروز در جلسـه علنـی مجلـس، نماینـده کرمـان بـا 
نماینـده اسـد آبـاد درگیـری لفظی پیـدا کرد. بـه گزارش 
مهـر زمانـی که اولیـن ناطق جلسـه دیروز پشـت تریبون 
قـرار گرفـت، محمدمهـدی زاهـدی رئیـس کمیسـیون 
آمـوزش و تحقیقـات و بهـروز نعمتـی نماینـده اسـدآباد 
مقابـل جایـگاه هیات رئیسـه به صورت لفظی بـا هم دعوا 
کردنـد؛ ایـن اقدام باعث شـد تعـداد زیـادی از نمایندگان 
مقابـل هیـات رئیسـه جمـع شـوند. نایب رئیـس مجلس 
بـرای ایجـاد نظـم در جلسـه، نطـق را قطـع کـرده و از 
نماینـدگان خواسـت در جایگاه هـای خـود حضـور یابند.

آنطـور کـه مهـر نوشـته نایب رئیـس مجلس شـورای 
اسـامی در پـی اقـدام عضو هیـات رئیسـه مجلس مبنی 
بـر اسـتفاده از تریبـون هیات رئیسـه برای پاسـخ دادن به 

اظهـارات یكـی از نماینـدگان، عصبانـی شـد. در جلسـه 
علنـی دیروز مجلس شـورای اسـامی، در جریان بررسـی 
طرح سـنجش و پذیرش دانشـجو در دوره های تحصیات 
تكمیلـی پـس از پایـان تذکـرات نماینـدگان، محمدرضـا 
باهنـر نایـب رئیـس مجلس که ریاسـت جلسـه را برعهده 
داشـت، گفـت: بررسـی اتمـام این طـرح در جلسـه امروز 
امكانپذیـر نیسـت و نطـق نماینـدگان باید در دسـتور کار 
قـرار گیـرد. علیرضا منادی عضو هیات رئیسـه مجلس که 
بایـد اسـامی ناطقان را قرائـت می کرد، به خاطـر درگیری 
کـه بـا یكـي از نمایندگان تهـران در جریان بررسـی طرح 
داشـت، خطاب بـه او از تریبـون هیات رئیسـه، گفت: من 
جوابت را روز یكشـنبه می دهـم. نماینده مذکور در جریان 
تذکـری خطـاب به منـادی گفته بود کـه وی از دانشـگاه 

آزاد دفـاع می کنـد. در ادامـه نایب رئیـس مجلس خطاب 
بـه منادی گفت: وقتی میكروفن شـما برای اعام اساسـی 
ناطـق میـان  دسـتور باز می شـود، فقط بایـد در این رابطه 
صحبت کنید. منادی اظهار داشـت بـه احترام حضرتعالی 
چیـزی نمی گویـم. باهنـر خطـاب بـه دهقان عضـو دیگر 
هیـات رئیسـه گفت: شـما اسـامی ناطقان را اعـام کنید، 
امـا منـادی کاغذ اسـامی ناطقـان را به دهقان نـداد. باهنر 
نایـب رئیـس مجلـس کـه از ایـن اقـدام عصبانـی شـده 
بـود، گفـت امـروز ناطق نداریـم، ادامه دسـتور را بررسـی 
کنیـد کـه منـادی عذرخواهـی کرده و اسـامی ناطقـان را 
قرائـت کـرد. گفتنی اسـت در جلسـه علنی دیـروز تاش 
هـای زیادی از سـوی دانشـگاه آزاد، وزارت علـوم و وزارت 

بهداشـت بـرای عـدم تصویب ایـن طرح صـورت گرفت.

درگیری لفظی زاهدی نماينده كرمان با نماينده اسد آباد
مجلس

مذاكره بزرگترين 
شركت نفتی روسیه 
با وزارت نفت

بزرگتریـن  عامـل  مدیـر 
روسـیه  نفتـی  شـرکت 
بـرای  دیـروز  )روسـنفت( 
چندمیـن بـار در هفتـه هـای 
اخیـر بـه تهـران آمد و بـا بیژن 
زنگنـه وزیر نفت ایـران دیدار و 

گفـت وگـو کـرد. به گـزارش ایرنا، هر چـه به زمـان لغو تحریم هـا نزدیک 
مـی شـویم رونـد مذاکـرات مدیـران شـرکت نفتـی روسـیه )روسـنفت( با 
مقـام هـای وزارت نفـت ایـران جـدی تر و فشـرده تر مـی شـود. در هفته 
هـای اخیـر دیدارهای متعددی میان شـرکت روسـنف و مسـئوالن صنعت 
نفـت وگاز کشـور انجام شـده و آنهـا برای سـرمایه گـذاری در برخی طرح 

هـا اعـام آمادگـی کـرده انـد.
 براسـاس گزارش وزارت نفت، »ایگور سـچین« مدیر شـرکت روسـنفت 
روسـیه در صـدر هیاتـی امـروز )سـه شـنبه( بـه دیـدار بیـژن زنگنـه وزیر 
نفـت ایـران رفـت و بـرای سـرمایه گـذاری در پـروژه هـای نفتـی ایـران 
اعـام آمادگـی کرد. شـرکت روسـنفت پیش از ایـن همراه با لـوك اویل و 
زاروبژنفت روسـیه از مشـارکت و سـرمایه گذاری در توسعه میدان چنگوله 

اسـتقبال کـرده بود.

آگهی موضوع ماده 3قانون وماده13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی  
برابـررای شـماره139360319002011143هیات اول موضـوع قانـون تعییـن تكلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی وسـاختمانهای فاقد سندرسـمی 
مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک کهنـوج تصرفـات مالكانـه بامعـارض متقاضـی آقـای غامرضـا پذیـرا فرزنـد امیـن اهلل بشـماره 
شناسـنامه23صادره از جیرفـت دریـک بـاب خانـه بـه مسـاحت355/73مترمربع پاك715فرعـی از188اصلی مفـروز ومجزی شـده ازپاك188اصلی 
قطعـه سـه واقـع در شـهر رودبـار بخش46کرمـان خریـداری ازمالـک رسـمی آقـای و خانـم هـا محمدمهـدی ومهسـا مهیمـی و فاطمـه بیـگ مرادی 
محرزگردیـده اسـت.لذابه منظوراطـاع عمـوم مراتـب دردو نوبـت به فاصله15روزآگهی می شـود درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـندمالكیت 
متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد ازتاریخ انتشـاراولین آگهی به مدت دومـاه اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم وپس ازاخذ رسـید، ظرف 
مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض ،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایی تقدیـم نماینـد. بدیهی اسـت درصورت انقضـای مدت مذکـور وعدم 

وصـول اعتـراض طبـق مقررات سـند مالكیـت صادرخواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول:94/09/18
تاریخ انتشار نوبت دوم:94/10/02

 رئیس ثبت اسناد واماك-اصغرناروئی

آگهی موضوع ماده 3قانون وماده13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی    
برابـررای شـماره139360319002010078هیات اول موضـوع قانـون تعییـن تكلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی وسـاختمانهای فاقد سندرسـمی 
مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک کهنـوج تصرفـات مالكانـه بامعـارض متقاضـی خانـم رقیـه فـاح چـاه باغـی فرزنـد چـراغ بشـماره 
شناسـنامه378صادره از کهنـوج دریـک بـاب خانه مشـتمل بر طبقـه فوقانی بـه مسـاحت208/24مترمربع پاك186فرعی از496اصلـی مفروز ومجزی 
شـده ازپاك28فرعـی از496اصلـی قطعـه چهار واقع در حسـین آباد شـهر قلعه گنج- شـهرك گاوچاه بخش46کرمـان خریداری ازمالک رسـمی آقای 
نـورك احمـدی محرزگردیـده اسـت.لذابه منظوراطاع عمـوم مراتب دردو نوبت به فاصله15روزآگهی می شـود درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور 
سـندمالكیت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد ازتاریخ انتشـاراولین آگهی بـه مدت دوماه اعتـراض خود را به ایـن اداره تسـلیم وپس ازاخذ 
رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض ،دادخواسـت خود را بـه مراجـع قضایی تقدیـم نماینـد. بدیهی اسـت درصورت انقضـای مدت 

مذکـور وعـدم وصـول اعتـراض طبق مقـررات سـند مالكیت صادرخواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول:94/09/18
تاریخ انتشار نوبت دوم:94/10/02

 رئیس ثبت اسناد واماك-اصغرناروئی

آگهی مزايده نوبت دوم 
در اجـرای اجرائیـه شـماره 9010423444100020 صـادره از شـعبه اول دادگاه عمومـی حقوقـی راور لـه بانـک رفـاه کارگران و علیه شـرکت 
فیـض کـوه بـه مدیـر عاملـی آقای مهدی قاسـمی دایره اجـرای احكام دادگسـتری شهرسـتان راور در نظـر دارد یک قطعه زمیـن مزروعی تحت 
پـاك شـماره 3 فرعـی از 91 اصلـی واقـع در اراضـی چكالت غـرب جاده گوهجری بخش نوزده کرمان به مسـاحت بیسـت پنج هـزار و یكصد و 
چهـل متـر مربـع به مبلغ کارشناسـی شـده 150/000/000 ریال از طریق مزایده به فروش برسـاند. جلسـه مزایده در روز یكشـنبه مـورخ 1394/10/6 

سـاعت 8:30 صبـح در محـل اجـرای احـكام مدنـی راور بـا حضـور نماینـده دادسـتان برگـزار مـی گـردد. لذا طالبیـن خرید مـی توانند ظـرف مدت 5 
روز تـا قبـل از روز برگـزاری مزایـده از ملـک مذکـور بازدیـد نمایند و شـخصی برنـده مزایده خواهد شـد که باالترین قیمت را پیشـنهاد نموده باشـد. 
دفتر اجرای احكام مدنی دادگستری شهرستان راور- مصطفی آبادیجو

م الف 285                       

آگهی حصر وراثت 
خانم زبیده خواجویی فرزند علی دارای شناسـنامه شـماره 4 بشـرح دادخواسـت شـماره فوق مورخه 1394/9/14 توضیح داده شـادروان حسـین 
کاروان پیشـه راوری فرزند ماشـااله بشناسـنامه شـماره 1 در تاریخ 1394/6/16 در شـهر کرمان فوت شـده و وراثت منحصر الفوت وی عبارتند 
از: 1- خانـم زبیـده خواجویـی ده شـیب بـه شـماره شناسـنامه 4 متولـد 1344 همسـر متوفـی 2- خانـم فرزانه کاروان پیشـه راوری به شـماره 
شناسـنامه 3210007918 متولـد 1368 فرزنـد متوفـی 3- خانم فائزه کاروان پیشـه راوری به شـماره شناسـنامه 3210067341 متولـد 1377 فرزند 
متوفـی 4- آقـای مهـدی کاروان پیشـه راوری به شـماره شناسـنامه 321026785 متولد 1370 فرزند متوفـی 5- آقای مجتبی کاروان پیشـه راوری به 
شـماره شناسـنامه 3210041083 متولـد 1372 فرزنـد متوفـی 6- آقـای هادی کاروان پیشـه راوری به شـماره شناسـنامه 2172 متولـد 1367 فرزند 

متوفی.
لـذا مراتـب یـک نوبـت در روزنامـه هـای کثیراالنتشـار محلی آگهی می شـود چنانچه کسـی اعتـراض دارد یـا وصیت نامـه ای از متوفی نزد اشـخاصی 
باشـد ظـرف مـدت یـک ماه از نشـر آگهی به شـورای حـل اختاف تقدیم نمایـد واال گواهی صادر خواهد شـد و هر وصیت نامه ای جز رسـمی و سـری 

کـه بعـد از ایـن موعد ابراز شـود از درجه اعتبار سـاقط اسـت. 
دبیر شورای حل اختاف شماره 4 شهرستان راور- نسرین خیراندیش 
م الف 293              

آگهی دعوت به افراز 
نظـر بـه اینكـه آقای/علـی پـور موسـی برابـر درخواسـت وارده بشـماره 94/2773 در مورخـه 1394/8/4 مبنی بر افـراز پاکهـای 3408 اصلی 
بخـش 2 کرمـان واقـع در کرمـان خیابـان 17 شـهریور کوچـه شـماره 4 روبـروی مدرسـه دخترانـه حضـرت خدیجه را بـه علت معلـوم نبودن 
اقامتـگاه سـایر شـرکاء از طریـق صـدور آگهـی نمـوده لذا بدینوسـیله به اسـتناد مـاده 6 آئیـن نامه قانون افـراز و فروش اماك مشـاع به سـایر 
مالكین و همچنین به اشـخاصی که در پاك مزبور ذینفع هسـتند اعام می دارد که افراز سـهمی خواهان 288 سـهم مشـاع از 480 سـهم ششـدانگ 
پـاك فـوق الذکـر مـی باشـد در مورخه 1394/10/2 روز چهارشـنبه سـاعت 8 صبح در محـل وقوع ملک مزبور بـه عمل خواهد آمد کلیـه افراد ذینفع 
مـی تواننـد در تاریـخ ذکـر شـده در محـل حضـور بهم رسـانند عـدم حضور آنـان مانـع از انجام عملیـات افراز نخواهـد بود ایـن آگهی مطابق مـاده 17 

آئیـن نامـه اجرائـی مفـاد اسـناد رسـمی الزم االجـراء بـه کلیه افـراد ذینفع ابـاغ و فقط در یک نوبت انتشـار مـی یابد. 
تاریخ انتشار آگهی: 94/9/18

کفیل اداره ثبت اسناد و اماك شهرستان کرمان- امین رضا قوام 
م الف 2915           

شركت گاز
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ویژه

دو سال از استانداری رزم حسینی در کرمان گذشت

استاندار توسعه  طلب

اصولگرایان با پنج نفر به میدان آمدند
پنـج مـاه پـس از پیـروزی حسـن روحانـی در انتخابـات خـرداد 92 علیرضـا رزم حسـینی توسـط عبدالرضـا رحمانـی 
فضلـی بـه عنـوان اسـتاندار کرمـان معرفـی شـد. در حالـی ایـن اتفـاق رخ داد که گـروه های سیاسـی در حـال چانه زنی 
بودنـد تـا فـردی نزدیـک بـه جریان خود بـه عنوان اسـتاندار کرمـان معرفی شـود. نماینـدگان اصولگـرای کرمـان اول به 
دنبـال ابقـای اسـماعیل نجـار، اسـتاندار کرمـان در دولـت دهم در دولـت یازدهم بودنـد و می گفتند »تمـام تاش مجمع 
نمایندگان اسـتان در جهت انتصاب فردی معتدل برای اسـتانداری کرمان اسـت و خوشـبختانه اسـماعیل نجار اسـتاندار 
فعلـی کرمان،ایـن خصوصیـات را دارد و مـورد تائید و حمایت مجمع نمایندگان اسـتان اسـت.« ) فـرج اهلل عارفی نماینده 
جیرفـت، 18 آبـان 92( و یـا اینكـه »نجـار اسـتاندار کرمان گزینه اصلـی باقی می ماند، زیـرا وی هم از اقـوام آقای روحانی 
و هـم از نیروهـای معتـدل، مؤمن و متدین اسـت.« )موسـی غضنفرآبادی نماینده بـم، 26 آبـان 92(. اصولگرایان اما گزینه 
هـای دیگـری را هـم بـه جـز نجار داشـتند. فـرج اهلل عارفـی در گفـت و گو با تسـنیم گفته بود که حسـن پـارك رئیس 
سـتاد بازسـازی عتبـات عالیات،رضا انجم شـعاع معاون وزیـر نیرو، محمد جال مآب مدیرعامل گل گهر سـیرجان و شـهباز 
حسـن پور نماینـده مـردم سـیرجان و بردسـیر در مجلـس از دیگر گزینه هـای این مجمع بـرای تصدی اسـتانداری کرمان 

هسـتند کـه به وزیر کشـور معرفی شـدند.

16 آذر ماه سـال جاری، علیرضا رزم حسـینی وارد سـومین سـال 
خدمـت خود در اسـتانداری کرمان شـد. 

از فعـاالن بخـش  از اسـتانداری کرمـان  رزم حسـینی کـه پیـش 

خصوصـی بـود، در حالـی حاضـر بـه پذیـرش ایـن سـمت شـد کـه نـام وی 
در گزینـه هـای پیشـنهادی هیـچ یـک از دو جریـان اصـاح طلـب و اصولگـرا 

نبـود.

هشت گزینه ای که اصالح طلبان مدنظر داشتند
 اصـاح طلبـان هـم گزینـه هـای خاص خـود را داشـتند. اگرچه ایـن جریان بـه مانند اصولگرایـان از قـدرت چانه زنی 
نماینـدگان مجلـس برخـوردار نبـود، امـا بدلیل اینكه حسـن روحانی بـا حمایت اصاح طلبان توانسـته بود ردای ریاسـت 
جمهـوری را بـر تـن کنـد ایـن حـق را بـه خود مـی دادند کـه نماینـده عالـی دولت در اسـتان کرمـان نزدیک بـه اصاح 
طلبـان باشـد. کریمـی اسـتاندار سـابق کرمان، ابوسـعیدی رئیس سـتاد روحانـی، مصطفوی رئیس سـابق دانشـگاه باهنر، 
همایـی، فرشـاد معـاون سیاسـی امنیتـی اسـتاندار دوران اصاحـات، بختیـاری نماینـده سـابق مجلـس و میرزایی اسـتاد 
دانشـگاه بـه همـراه سـردار بنی اسـدی از نیروهـای سـپاه هشـت گزینه پیشـنهادی اصـاح طلبان بـه وزارت کشـور برای 
اسـتانداری بودنـد کـه سـردار بنـی اسـدی همـان ابتدا با این پیشـنهاد از سـوی اصـاح طلبـان مخالفت کرد. ایـن گزینه 
هـا را حسـین علی بهرام پـور سـخنگوی شـورای سیاسـت گذاری و هماهنگـی اعتدال گرایـان و اصاح طلبان اسـتان کرمان 
25 آبـان مـاه 92 در گفـت و گـو بـا خبرگـزاری فـارس عنـوان کـرده بـود. در رسـانه ها اما نـام افـراد دیگری هـم به این 
گزینـه هـای اصـاح طلبان اضافه می شـد. افرادی همچون محمد سیاوشـی، محمد جواد فدایی و ابوالقاسـم سـیف الهی. 

رزم حسینی با پورشه از دیگران سبقت گرفت
در روزهایـی کـه ابواقاسـم سـیف الهـی، محمد جـال مآب و محمدعلـی کریمی به عنـوان گزینه های نهایی اسـتانداری 
کرمـان مطـرح مـی شـد، ناگهـان وزارت کشـور از یـک نـام جدید پـرده بـرداری کـرد. در ششـم آذر مـاه 92 در خبرگزاری 
هـای مختلـف اعام شـد که علیرضا رزم حسـینی، از فعاالن بخش خصوصی کشـور و کسـی که در مقطعـی از دفاع مقدس 
قائم مقـام حـاج قاسـم سـلیمانی فرمانـده لشـكر 41 ثاراهلل بوده به عنوان اسـتاندار کرمان تعیین شـده اسـت و دهـم آذر ماه 
خبـر بـه طـور رسـمی تایید شـد. شـش روز بعـد و در روز دانشـجو هم رزم حسـینی توسـط وزیر کشـور به عنوان اسـتاندار 
کرمـان معرفـی شـد و رسـما کار خـود را آغاز کرد. فردی که در برخی رسـانه ها از او به عنوان اسـتاندار پورشـه سـوار دولت 
یازدهـم نـام مـی بردنـد موفق شـد با پورشـه از دیگـر گزینه های اسـتانداری کرمان سـبقت بگیرد و اسـتاندار کرمان شـود. 
البتـه آنچـه مسـلم بود اینكه انتصاب رزم حسـینی با هماهنگـی مجمع نمایندگان اسـتان و اصاح طلبـان روی داد. گفتنی 
اسـت رزم حسـینی چهاردهمیـن اسـتاندار کرمـان پـس از انقـاب بوده اسـت. طی 35 سـال گذشـته محمدعلـی احمدی، 
حمیـد بهرامی احمـدی، غام عبـاس زارع میرك آبـاد، علی اصغـر صامـت، عبدالحسـین سـاوه، حمید میرزاده، سـید حسـین 
مرعشـی، مسـعود محمـودی، مرتضـی بانـک، محمدعلـی کریمی، محمـد رئوفی نـژاد، حبیب اهلل دهمـرده و اسـماعیل نجار 
بـه عنـوان اسـتانداران بومـی و غیربومی با سـایق کاری و سیاسـی متفاوت سـكان اداره اسـتان کرمان را به دسـت گرفتند.

از فعالیت در سپاه تا موفقیت های اقتصادی
رزم حسـینی متولـد 1340 در کرمـان و از رزمنـدگان دفـاع مقدس و دارای سـابقه خدمت در سـپاه پاسـداران انقاب 
اسـامی اسـت. وی در مقطعـی از دفـاع مقـدس قائم مقـام قاسـم سـلیمانی، فرمانده لشـكر 41 ثـاراهلل بوده اسـت. جانباز 
شـدن وی در عملیـات خیبـر و دریافت نشـان فتح از دسـت رهبـر معظم انقاب و حضـور به عنوان یكـی از بنیان گذاران 
بنیاد حفظ آثار و نشـر دفاع مقدس و ریاسـت این بنیاد در سـال 1368 از جمله سـوابق رزم حسـینی در سـپاه پاسـداران 
اسـت. ریاسـت سـتاد فرماندهـی سـپاه هفتم صاحب الزمـان )عج( که لشـكر ثاراهلل و سـپاه اسـتان کرمـان را اداره کرده، 

آخرین مسـئولیت رزم حسـینی در سـپاه پاسـداران اتقاب اسامی است.
علیرضـا رزم حسـینی مـدرك کار شناسـی علـوم اقتصادی و بازرگانی از دانشـگاه شـهید باهنر کرمـان دارد و در عرصه 
اقتصـادی عضویـت در هیئت مدیره شـرکت سـرمایه گذاری و توسـعه اسـتان کرمـان، مدیر عاملی و ریاسـت هیات مدیره 
مجتمع صنعتی کرمان و مدیر عاملی شـرکت ماشـین آالت راهسـازی کرمان را تجربه کرده اسـت. مشـاور بازرگانی بنیاد 
مسـتضعفان و جانبازان، ریاسـت هیأت مدیره شـرکت صنایع فلزی آلیاژکاران دوهزار، مدیر عاملی شـرکت ماشـین آالت 
راهسـازی کاترپیار و نایب رئیسـی انجمن تولید کنندگان و وارد کنندگان ماشـین آالت سـاختمانی و معدنی کشـور از 

دیگر سـوابق اسـتاندار کرمان است.

توسعه همه جانبه استان وعده استاندار جدید
رزم حسـینی در آییـن معارفـه اش بـه مـردم کرمـان وعـده داد کـه بـه فكر توسـعه همـه جانبه اسـتان کرمان اسـت. 
توسـعه همـه جانبـه ای کـه از دل توسـعه اقتصادی، خلـق ثروت و اسـتفاده از ظرفیت های کرمان بدسـت مـی آید. حاال 
پـس از دو سـال از فعالیـت رزم حسـینی ایـن سـوال پیش می آیـد که وی چقدر در عملـی کردن وعـده اش موفق بوده و 
آیـا تاکنـون توانسـته نمـره قبولـی بگیرد؟ با نگاهـی به برخـی از اقدامات علیرضا رزم حسـینی در این دو سـال تا حدودی 
مـی تـوان بـه ایـن پرسـش پاسـخ داد امـا برای پاسـخ قطعـی به این پرسـش  حداقـل باید تـا پایـان دوره وی صبـر کرد. 
البتـه رزم حسـینی بـا عملكـردش در 2 سـال اخیر نشـان داده اسـت کـه وام دار هیچ حـزب و گروهی نیسـت و می توان 
او را اسـتانداری توسـعه طلـب دانسـت. در ادامـه نگاهی انداختـه ایم به مهـم ترین اقدامـات علیرضا رزم حسـینی در 

طول دو سـال اسـتانداری کرمان.

متروی کرمان
از سـال هـا پیـش بحـث ایجـاد قطـار شـهری در کرمـان مطـرح بوده اسـت. هر بـار هم یـک گزینه مطرح می شـده ولـی هیچوقت 
بـه جایـی نمـی رسـید. اسـتاندار کرمـان اما می خواهـد طرح متـروی کرمان را در برنامه ششـم توسـعه قرار دهـد. توافق نامـه مطالعه 
و سـاحت متـرو شـهر کرمـان بین اسـتانداری کرمـان و  قـرارگاه قائم )عج( وابسـته به قرارگاه سـازندگی خاتـم االنبیاء در دهـم آذرماه 
امسـال امضا شـده اسـت.  در این توافق هزینه سـاخت مترو کرمان حدود 10 هزار و 500 میلیارد ریال برآورد شـده اسـت که بخشـی 

از منابـع مالـی بـه منظـور اجرای طـرح مترو در کرمـان از محل هـای مختلف تامین می شـود.

تقاطع های غیر همسطح
سـال هـا بـود کـه مـردم شـهر کرمان نسـبت بـه روند کنـد تغییرات شـهر انتقـاد داشـتند. این موضـوع به خصـوص در 
سـاخت تقاطـع های غیرهمسـطح و حل مسـئله ترافیک بیشـتر نمـود پیدا می کـرد. کرمانی هـا با نگاهی به دیگر شـهرها 
بـا ایـن سـوال مواجـه می شـدند کـه چگونه شـهری مانند یزد کـه از کرمان بـه مراتب کوچكتر اسـت، از نظر نمای شـهری 
از کرمـان توسـعه یافتـه تـر اسـت؟ اسـتاندار کرمان هم روی این نكته دسـت گذاشـت و توانسـت قـرارگاه خاتم االنبیـا را به 
کرمان بیاورد. در حال حاضر 12 تقاطع غیرهمسـطح در سـطح کرمان از سـوی قرارگاه خاتم االنبیاء در دسـت انجام اسـت 
کـه پنـج پـل در حال اجراسـت و هفـت تقاطع نیز در حـال طراحی قـرار دارد. تقاطع های غیرهمسـطح میـدان آزادی،  پل 
شـهید بادپـا، پـل ابوذر، پـروژه میدان آزادی، تقاطع غیر همسـطح فیروزه، تقاطـع هوانیروز و تقاطع چهارراه سـمیه از جمله 
ایـن طـرح هـا اسـت. کل توافـق نامـه قرارگاه خاتم در شـهر کرمـان 500 میلیـارد تومان اسـت و این طرح ها ابیـد در مدت 
24 مـاه اجرایـی شـوند. یـک تقاطع غیر همسـطح دیگر هم البته در شـهر کرمان در دسـت اجراسـت که پیمانـكاری غیر از 
خاتـم االنبیـا دارد. تقاطـع غیرهمسـطح جبلیه. برآورد کلـی این طرح یک میلیـارد و 200 میلیون تومان اسـت که پیمانكار 
انتخاب شـده برای اجرای این طرح شـرکت محور گسـتر شـرق از شـرکت های اقماری جهاد نصراسـت که قرار اسـت این 
طـرح را در مـدت زمـان شـش مـاه اجرایـی کند. ایـن تقاطع البته انتقـادات فراوانی را در پی داشـته اسـت. چرا کـه عده ای 
معتقدند به گنبد جبلیه که اثری تاریخی و ملی اسـت بر اثر سـاخت این تقاطع غیرهمسـطح ضربه وارد می شـود و شـاید 

یكـی از نقـاط منفی کارنامه اسـتاندار کرمان همین تقاطع غیرهمسـطح گنبد جبلیه باشـد.

تولید نان سالم
اکثـر مـردم کرمـان نسـبت بـه کیفیـت نان این شـهر معتـرض هسـتند. رزم حسـینی برای حـل این موضـوع هم چاره اندیشـی 
کـرد. بهینه سـازی کاشـت، داشـت و برداشـت، اسـتاندارد سـازی ناوگان حمـل و نقل، حمایـت از توسـعه و بهبود سـیلوهای گندم، 
ارتقا توسـعه و افزایش کیفیت آرد و ارتقا بهداشـت و کیفیت نان از اهداف سـند تولید نان سـالم در اسـتان کرمان اسـت که توسـط 

اسـتاندار کرمان مطرح شـد.

افزایش اختیارات استانداران
پیشـنهاد اسـتاندار کرمـان در مـورد تفویـض و یـا بـه نوعـی افزایـش اختیارات دولت به شـخص اسـتاندار با اسـتقبال چشـم گیری 
از طـرف اسـتانداران منطقـه پنـج کشـور روبرو شـده اسـت و بـا جزئیات کامـل به صورت مكتـوب به واسـطه ی معـاون حقوقی رئیس 

جمهـور برای دکتر روحانی ارسـال شـده اسـت.
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ویژه

متروی کرمان
از سـال هـا پیـش بحـث ایجـاد قطـار شـهری در کرمـان مطـرح بوده اسـت. هر بـار هم یـک گزینه مطرح می شـده ولـی هیچوقت 
بـه جایـی نمـی رسـید. اسـتاندار کرمـان اما می خواهـد طرح متـروی کرمان را در برنامه ششـم توسـعه قرار دهـد. توافق نامـه مطالعه 
و سـاحت متـرو شـهر کرمـان بین اسـتانداری کرمـان و  قـرارگاه قائم )عج( وابسـته به قرارگاه سـازندگی خاتـم االنبیاء در دهـم آذرماه 
امسـال امضا شـده اسـت.  در این توافق هزینه سـاخت مترو کرمان حدود 10 هزار و 500 میلیارد ریال برآورد شـده اسـت که بخشـی 

از منابـع مالـی بـه منظـور اجرای طـرح مترو در کرمـان از محل هـای مختلف تامین می شـود.

توجه به میراث فرهنگی
علیرضـا رزم حسـینی در ایـن دو سـال نشـان داده کـه عاقـه زیادی بـه میـراث فرهنگی دارد. بازسـازی بـاغ فتح آباد 
قطعـا یكـی از  فرامـوش نشـدنی تریـن فعالیـت رزم حسـینی در دوران مدیریتش در اسـتان کرمان اسـت. باغـی که قرار 
بـود خـاك سـاختمانش، کـود درختان پسـته همان اطراف شـود اکنون به ظرفیت بزرگ گردشـگری اسـتان تبدیل شـده 
و زیبایـی خیـره کننـده اش روزانـه افـراد زیـادی را بـه سـمت ایـن بـاغ فراموش شـده مـی کشـاند. در کنار ایـن موضوع 
آغـاز بازسـازی خانـه حـاج آقـا علی، باغ سـنگی سـیرجان، بازار کرمـان، باغ بیرم آباد ، قبه سـبز و سـایر میـراث فرهنگی 
کرمـان نشـان مـی دهد که اسـتاندار کرمان بـر حفظ این میـراث گرانبها توجه جـدی دارد. عاوه بر این بناهـای تاریخی، 
علیرضا رزم حسـینی توجه ویژه ای هم به بازار کرمان و میدان مشـتاقیه داشـته و سـاماندهی این دو مكان را در دسـتور 

کار خـود قرار داده اسـت. 

مثلث توسعه اقتصادی
شـاید مهـم تریـن طـرح و البتـه ابتكار رزم حسـینی را بتـوان در مطرح کـردن مثلث توسـعه اقتصادی دانسـت. مثلت 
توسـعه اقتصـادی یكـی از ابزارهای شـكل گیری خلق ثـروت و افزایش رفاه عمومی، بسـیج همه نیروهای موثر و اسـتفاده 
حداکثـری از ظرفیـت هـای موجـود مـادی و معنوی اسـت که اسـتراتژی توسـعه اسـتان در این طـرح بر مبنـای رویكرد 
مشـارکتی و مردمـی کـردن فعالیت های اقتصادی اسـت و بی شـک مدیریت جهـادی را می طلبد. سـه راس این مثلث را 
سـرمایه گذاران، فعاالن اقتصادی و کارآفرینان، نمایندگان مردم در مجلس شـورای اسـامی و نمایندگان دولت تشـكیل 
مـی دهنـد کـه شـرط تحقـق آن ایجاد وحـدت بین ایـن رئوس در اسـتان و حضـور معنوی نماینـده ولی فقیه در اسـتان 
بـه عنـوان ناظـر عالـی ایـن طرح اسـت. اگر ایـن طرح عملی شـود به طور قطع مـی تواند اسـتان را از عقـب ماندگی های 
چنـد سـاله نجـات دهـد و به گفتـه اسـتاندار کرمان هـم افزایی برای مبـارزه با فقـر و محرومیت باشـد، جوانان اسـتان را 
از مشـكل بیـكاری برهانـد، توسـعه و عمـران شـهری را ایجاد کند، تولیـد بومی و صادراتـی را افزایش دهد، سـطح زندگی 
مـردم را بـاال ببـرد و در مجمـوع نـگاه جامعـی بـه رفـع مشـكات اقتصـادی مـردم داشـته باشـد. گفتنی اسـت میانگین 
پیشـرفت فیزیكـی تمامـی 264 طـرح در قالـب این طـرح 29 درصد و پیش بینی سـرمایه گـذاری آنها 75 هـزار میلیارد 
تومـان اسـت کـه تاکنـون 17 درصـد آن بـه مبلـغ 12 هـزار و 772 میلیـارد تومـان تامیـن مالی و شـش درصـد به مبلغ 

چهـار هـزار و 916 میلیـارد تومان هم هزینه شـده اسـت.

بحران آب کرمان
یكـی از مهـم ترین مشـكات اسـتان کرمان در سـال هـای اخیر بحران آب بوده اسـت. ایـن بحران در سـال های اخیر 
بخصـوص تشـدید شـده و کرمـان را در خـط قرمـز کـم آبی قـرار داده اسـت. اسـتاندار کرمان هم بـرای مقابله بـا کم آبی 
از همـان ابتـدای فعالیتـش دسـت بـه کار شـد. طـرح همیـاران آب کـه اکنـون به عنـوان یک الگـوی ملی و بیـن المللی 
شـناخته مـی شـود، بـی شـک مـی توانـد گام مهمـی در عرصـه صرفه جویـی در مصرف آب محسـوب شـود. بسـیاری از 
کارشناسـان ملـی و اسـتانی معتقدنـد کـه اجـرای طـرح همیاران آب یـا پلیس آب توانسـته عـاوه بر صرفـه جویی 250 
میلیـون مترمكعبـی در مصرف آب طی سـال گذشـته در بخش کشـاورزی، به افزایش کیفیت و کمیت سـطح آب موجود 
در سـفره هـای زیـر زمینـی نیـز کمک شـایانی کند. در قالـب یكی از بخش هـای طرح همیـاران آب، موضـوع انتقال آب 
بـه کرمـان مـورد توجـه واقـع شـده تـا بحـران اب این اسـتان در  10 سـال آینده مرتفع شـود و بر این اسـاس قرار اسـت 
کـه آب پنـج شهرسـتان جنوبـی اسـتان از دریای عمان، شـمال اسـتان کرمان از بهشـت آبـاد، جیرفت و عنبرآباد از سـد 
جیرفـت، شـرق اسـتان از سـد نسـا و شـهر کرمـان از آب انتقالـی از تونل انتقال آب شـهیدان امیـر تیموری تامین شـود. 
عملـی کـردن طرح انتقال آب از سـد صفارود به کرمان توسـط بزرگتریـن تونل انتقال آب خاورمیانـه در کرمان از اقدامات 

مهـم رزم حسـینی اسـت که قطعـا در تاریخ کرمـان باقی خواهـد ماند.

تولید نان سالم
اکثـر مـردم کرمـان نسـبت بـه کیفیـت نان این شـهر معتـرض هسـتند. رزم حسـینی برای حـل این موضـوع هم چاره اندیشـی 
کـرد. بهینه سـازی کاشـت، داشـت و برداشـت، اسـتاندارد سـازی ناوگان حمـل و نقل، حمایـت از توسـعه و بهبود سـیلوهای گندم، 
ارتقا توسـعه و افزایش کیفیت آرد و ارتقا بهداشـت و کیفیت نان از اهداف سـند تولید نان سـالم در اسـتان کرمان اسـت که توسـط 

اسـتاندار کرمان مطرح شـد.

سند توسعه ورزش
طـرح توسـعه ورزش همگانـی و قهرمانـی اسـتان کرمـان و در واقع سـند توسـعه ورزش اسـتان کرمان دهه فجر سـال 
گذشـته در آیینـی بـا حضـور وزیـر ورزش و جوانـان، اسـتاندار کرمـان، نماینـدگان مـردم در مجلـس شـورای اسـامی و 
مدیـرکل ورزش و جوانـان اسـتان کرمـان رونمایـی شـد. در بخـش ورزش قهرمانی اسـتعدادیابی با اولویت در رشـته های 
والیبال، هندبال، بسـكتبال، دوچرخه سـواری، دو و میدانی، کشـتی، کاراته، تكواندو، ووشـو، پهلوانی و زورخانه ای، فوتبال 
و ژیمناسـتیک بـه عنـوان گام نخسـت تعریـف و تـا حدودی کار نیز انجام شـده اسـت و فعالیت تیم های ورزشـی کرمانی 
در رشـته هـای مختلـف از نتایـج ایـن طـرح بـوده اسـت. البته تا به ثمر رسـیدن ایـن طرح هنـوز زمان الزم اسـت و چند 

سـال دیگـر می تـوان این طـرح را قضـاوت کرد.

طرح توسعه فرودگاهی
در راسـتای شـعار مثلث توسـعه اقتصـادی در اسـتان کرمان، زیرسـاخت های الزم به منظـور انجام مسـتقیم پروازهای 
بین المللـی از فـرودگاه کرمـان، فراهـم گردیـد و فـرودگاه کرمـان موفـق به دریافـت گواهینامـه فرودگاهـی و متعاقب آن 

احـراز رتبـه بین المللی شـد.

مبارزه با حاشیه نشینی
کار مبـارزه بـا تصـرف اراضـی دولتـی و جلوگیری از تغییـر کاربری اراضی کشـاورزی در کرمان از دو سـال قبل و زودتر 
از اعـام کشـوری در ایـن اسـتان آغاز شـده اسـت و بـا جدیت ادامـه دارد و از نـگاه اسـتادنار کرمان تعطیل بردار نیسـت. 
مبارزه با جاشـیه نشـینی در سـطح اسـتان کرمان با همكاری دسـتگاه های مربوطه به ویژه دسـتگاه قضایی این اسـتان 
بـه گونـه ای بـوده کـه رونـد زمین خواری و حاشـیه نشـینی را متوقـف کرده اسـت. همچنین در اسـتان کرمـان برخورد 
قابـل توجهـی بـه بـا تغییـر غیرمجاز کاربـری اراضی انجام شـده اسـت. با اقدامـات انجام شـده در زمینه مقابله با سـاخت 
و سـازهای غیرمجـاز، تـا 90 درصـد ایـن سـاخت و سـازها از بیـن رفته اسـت. در سـال گذشـته از  569 هكتـار زمین در 

شـهر کرمان رفع تصرف شـده اسـت.

توجه ویژه به بام کرمان
از دیربـاز تاکنـون مـردم شـهر کرمـان نسـبت بـه کمبـود فضاهـای تفریحـی معتـرض یودند. جنـگل قائـم کرمان هم 
کـه دارای فضـای بكـر تفریحـی اسـت تاکنـون آنطـور که بایـد از ظرفیتش اسـتفاده نشـده اسـت. عملیات اجرایـی پروژه 
تفریحـی، رفاهـی و گردشـگری بـام کرمـان بـا حضـور اسـتاندار، معاونـان وی، مدیرعامـل موسسـه عسـكریه و جمعی از 
مسـئوالن در 26 آبـان مـاه سـال جاری آغاز شـده اسـت. هتل بـام کرمان نیز در پنج سـال آینـده اجرایی خواهد شـد اما 
تـاش مـی شـود ایـن هتـل در مدت زمـان کمتری و در طـول 48 ماه احداث شـود. احداث تلـه کابین در بـام کرمان کار 

دیگـری اسـت کـه پاسـخگوی 20 سـال انتظـار مـردم دیار کریمـان برای سـاخت این تلـه کابین می شـود.

افزایش اختیارات استانداران
پیشـنهاد اسـتاندار کرمـان در مـورد تفویـض و یـا بـه نوعـی افزایـش اختیارات دولت به شـخص اسـتاندار با اسـتقبال چشـم گیری 
از طـرف اسـتانداران منطقـه پنـج کشـور روبرو شـده اسـت و بـا جزئیات کامـل به صورت مكتـوب به واسـطه ی معـاون حقوقی رئیس 

جمهـور برای دکتر روحانی ارسـال شـده اسـت.

برگزاری جشنواره فرهنگی اقتصادی کرمان در تهران
جشـنواره فرهنگـی اقتصـادی کرمان به منظور شناسـاندن همه ظرفیت های اسـتان در زمبنه هـای مختلف اقتصادی، 
بازرگانـی، سـرمایه گـذاری، معدنـی، کشـاورزی، جاذبه های گردشـگری، میـراث فرهنگی و... با اسـتقبال اسـتاندار کرمان 
روبـرو شـد و در قالـب یـک هفته برگزاری کمیسـون های تخصصی و نمایشـگاه توانمندی های اسـتان کرمـان به تفكیک 
موضـوع و شهرسـتان هـای مختلـف بـا حضـور همـه ی چهـره های مانـدگار و اثـر گـذار کرمانی برگـزار شـد و دبیرخانه 
دائمـی آن نیـز دایـر شـد کـه کرمانی هـا در هر جای ایـران و جهـان بتوانند برای توسـعه و آبادانی اسـتان اقـدام نمایند.

شهر نمونه اقتصاد مقاومتی
ایـده شـهر نمونـه اقتصـاد مقاومتی مـی تواند ارائه دهنده کمـک های موثر مـادی، فرهنگی و معنوی به مسـتضعفان و 
محرومـان و قابـل اعتمـاد در جلـب مشـارکت خیران باشـد. ایده شـهر نمونه اقتصاد مقاومتـی در قلعه گنج، مهرماه سـال 
93 مطـرح شـده اسـت و در پـی آن طـی موافقـت نامـه ای با بنیـاد مسـتضعفان، این نهاد وارد عرصه توسـعه شهرسـتان 
قلعه گنج شـده اسـت. عملیات اجرایی شـهر نمونه اقتصاد مقاومتی در شهرسـتان قلعه گنج از شـش ماه قبل آغاز شـده 

اسـت و تاکنون توانسـته اسـت در حوزه های مختلف پیشـرفت امیدآفرینی را در این شهرسـتان محقق کند.

احیای قالی کرمان
اسـتاندار کرمـان 12 بهمـن مـاه 93 به شـرکت فرش 
کرمـان رفـت و سـپس در جلسـات متعـددی بـر ایجـاد 
مـوزه فـرش کرمان در محل شـرکت فـرش و تبدیل این 
مرکـز بـه مرکز پژوهـش، آمـوزش، بافت و فـروش فرش 
تاکیـد کـرد. رزم حسـینی همچنیـن توانسـته بـا ایجـاد 
کارگاه هـای فـرش عتبـات عالیـات تـا حـدودی رونق را 

به قالـی کرمـان برگرداند.
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خودرو

خبر

خودروهای بدون راننده 
و آينده ای بدون حادثه

طبـق آمار منتشـر شـده از هـر 10 آمریكایـی یک نفر 
در 6 مـاه گذشـته یـک مـورد تصـادف را تجربـه کـرده 
اسـت. ایـن آمـار نشـان می دهـد کـه تـا چـه انـدازه نیاز 
بـه حضـور فناوری هایـی کـه حـوادث جـاده ای را کاهش 
دهـد ضـروری اسـت. خودروهـای بـدون راننـده از جمله 
نوآوری هایـی بـه حسـاب می آینـد کـه آینـده ی صنعـت 
ویژگـی  امنیـت  کـرد.  خواهنـد  متحـول  را  حمل و نقـل 
اصلـی ایـن نـوآوری بـرای سرنشـینان خـودرو بـه شـمار 

می رود.
بسـیاری از افـراد چنـد سـاعتی از روز را بـه رانندگـی 
دیگـر،  فعالیت هـای  تمـام  هماننـد  هسـتند.  مشـغول 
از  اگـر  دارد.  را  خـود  خـاص  خطـرات  نیـز  رانندگـی 
راننده هـا سـوال شـود کـه چقـدر در کار خـود مهـارت 
داریـد مطمئنـا تعـداد زیـادی از آن هـا از مهـارت بـاالی 
خـود در کنتـرل ماشـین تعریـف خواهند کـرد و احتماال 
چنـد خاطـره از رشادت هایشـان بـه آن اضافـه می کننـد.

بـا ایـن حـال آمار رسـمی و غیررسـمی چیـزی خاف 
ایـن ادعـا را بازگـو می کند. بر اسـاس آمار منتشـر شـده 
مربـوط به سـال 2011، نیمی از رانندگان در آمریكا سـه 
یـا چهـار تصـادف را در زندگی خـود تجربـه کرده اند. اما 
امـروز، چهـار سـال پس از انتشـار ایـن ارقام، آمـار جدید 
از افزایـش تصاعـدی تصادفات رانندگـی حكایت می کند. 
اگرچه شـرکت های خودروسـازی ماشـین های خـود را به 
انـواع فناوری هـا ایمنـی سرنشـین مجهز می کننـد با این 
وجـود ریسـک تصـادف در حیـن رانندگـی افزایـش پیدا 

کرده اسـت.
شـرکت های  از  یكـی   )MobileEye( موبایـل آی 
مطـرح در زمینـه ی فناوری هـای مربـوط به ماشـین های 
بـدون راننـده اسـت و همـكاری نزدیكـی با شـرکت هایی 
نظیـر تسـا، آئـودی، نیسـان و بـی  ام  دبیلو شـروع کرده 
اسـت. طبـق ادعای این شـرکت از هـر 10 آمریكایی یک 
نفـر بعـد از مـاه مـی سـال 2015 در وقـوع یـک تصادف 

مشـارکت داشـته است.
ماشـین های بـدون راننـده آینده ی وسـایل حمل و نقل 
هسـتند. بـر طبـق تحقیقـات انجـام شـده این ماشـین ها 
ماشـین های  بـه  نسـبت  باالتـری  مراتـب  بـه  ایمنـی 
معمولـی دارنـد. اما اینكه ما انسـان ها آمادگـی الزم برای 
در اختیـار قـرار دادن زندگـی خـود بـه این ماشـین ها را 
داریـم یـا خیر بحث مهمـی میان بسـیاری از تحلیل گران 
اسـت.یكی از بنگاه هـای بازاریابـی فعـال در حـوزه ی وب 
یک نظرسـنجی میان کاربـران اینترنت انجام داده اسـت. 
جامعـه  ی آمـاری ایـن تحقیـق 1078 نفـر از جوانـان و 
نوجوانانـی هسـتند کـه بـه پرسـش نامه ی ایـن شـرکت 
در مـورد تجربیـات شـخصی و دریافـت آن هـا از آینده ی 

صنعـت اتومبیل سـازی پاسـخ داده انـد.
شـش درصد از این افراد در شـش ماه گذشـته حداقل 
یـک بـار در حیـن راه رفتن توسـط یـک وسـیله ی نقلیه 
مـورد اصابـت قرار گرفته انـد. 21 درصد از افـرادی که در 
یـک مـاه گذشـته از دوچرخـه ی خـود اسـتفاده کرده اند 
در شـش مـاه گذشـته در حیـن دوچرخه سـواری حداقل 
یـک بـار بـا یـک ماشـین تصـادف کرده انـد یـا حداقـل 
نزدیـک بـه تصـادف بوده انـد. در این بین تنهـا 18 درصد 
عمومـی  حمل و نقـل  وسـایل  از  کـه  پاسـخ دهندگان  از 
نداشـته اند.  را  تصـادف  تجربـه ی  می کننـد  اسـتفاده 
همچنیـن تنهـا یـک نفـر از هـر شـش نفـر از افـرادی با 
سـن 18 تـا 34 سـال تجربـه ی تصـادف در شـش مـاه 

گذشـته را نداشـته اند.
مـورد  ايـن  در  موبايـل آی  شـركت  تحلیل گـر 

می كنـد: بیـان 
ترافیک،عجله ی سرنشـینان یا نداشـتن حالت مناسـب 
بـرای رانندگـی همـه از موقعیت هایی هسـتند کـه قانون 
زیـر پـا گذاشـته خواهد شـد. امـا راه حـل این مشـكات 
بهتریـن  مطمئنـا  راننـده  بـدون  ماشـین های  چیسـت؟ 
و هچنیـن کاهـش  ایـن خطاهـا  بـرای کاهـش  گزینـه 

هسـتند. تصادفات  ریسـک 
می کنـد  کار  فناوری هایـی  روی  موبایـل آی  شـرکت 
کـه احتمـال تصـادف در ماشـین های بـدون راننـده را 
کـم می کننـد. پایـش محیط، تشـخیص فاصله ی اجسـام 
و بررسـی احتمـال وقـوع تصـادف همـه از فناوری هایـی 
هسـتند کـه انسـان فاقـد ایـن ویژگی هـا اسـت. بنابراین 
کاهـش  طـرز چشـم گیری  بـه  تصادفـات  بـروز  عوامـل 
می یابنـد. 31 درصـد از افـرادی که در نظرسـنجی حضور 
داشـتند ادعـا کرده انـد کـه بـا حضـور ماشـین های بدون 
راننـده در جـاده احسـاس امنیـت می کننـد. بایـد گفـت 
کـه نزدیـک به 80 درصـد از این افراد از بیـن نوجوانان و 
جوانانـی هسـتند کـه در عصر دیجیتـال به دنیـا آمده اند. 
در ایـن بیـن نزدیـک بـه نیمـی از دوچرخـه سـواران از 
امنیـت بـاالی خـود بـا حضـور ایـن ماشـین ها اسـتقبال 

کرده انـد.
نتایـج این نظرسـنجی نشـان می دهـد که شـهروندان 
آمریكایـی نسـبت بـه فناوری هـای نویـن واکنـش خیلی 
خوبـی نشـان می دهنـد. شـرکت های خودروسـازی نیـز 
بایـد دیـدگاه خود نسـبت به امنیـت را عـوض کنند و به 
سـمت فناوری هایـی حرکـت کنند که امنیت سرنشـینان 
را نـه تـا حـدودی بلكـه به طـور چشـم گیری بـاال ببرند.

انتظامـی جمهـوری  نیـروی  فتـای  پلیـس  فرمانـده ی 
اسـامی ایـران امـروز در نشسـت خبـری خـود بیـان کرد 
کـه طبق قوانیـن جهانی اگـر تلگرام قصد ادامـه ی فعالیت 
خـود در ایـران را داشـته باشـد باید سـرورهای خـود را به 

کشـورمان منتقـل کند.
به گزارش خبرنگار انتظامی خبرگزاری تسـنیم، سـردار 
هادیانفر در نشسـت خبری امروز خود در پاسـخ به سـوال 

خبرنـگار تسـنیم در خصوص نظـر پلیس بـرای فیلترینگ 
تلگرام اظهار داشـت:

در هفته هـای اخیـر کارگـروه تعیین مصادیـق مجرمانه 
دو جلسـه در خصـوص بررسـی فعالیـت نرم افـزار موبایلـی 
تلگـرام برگـزار کـرد کـه در جلسـه ی اول بـه دلیـل عـدم 
حضـور اکثریـت اعضـا، ایـن جلسـه تشـكیل نشـد و در 
جلسـه دوم نیز شـرح آن توسط سـخنگوی این کمیسیون 

بـه اطـاع عمـوم رسـید. در حال حاضـر این سـوال جدی 
وجـود دارد کـه شـرکت هایی چـون تلگـرام، الیـن، وایبـر، 
واتسـاپ و نرم افزارهایـی از ایـن قبیـل که خدمـات رایگان 
ارتباطـی را در اختیـار کاربـران خود قـرار می دهند چگونه 
کسـب درآمـد می کننـد. از ایـن رو بـا توجـه بـه اینكـه 
بیشـترین کاربـران تلگـرام ایرانـی هسـتند چنـد نكتـه از 
سـوی وزارت ارتباطـات بـه این شـرکت اعام شـده اسـت 
و ایـن شـرکت ملـزم بـه پاسـخگویی به ایـن موارد اسـت.

بیشـترین  کـه  داشـت  عنـوان  فتـا  پلیـس  رئیـس 
پرونده هـای ایـن نهـاد امنیتـی مربـوط فعالیـت گروه های 
در  و...  اخاقـی  جرایـم  داعـش،  جملـه  از  تروریسـتی 
شـبكه ی تلگـرام اسـت و این موضـوع اهمیت لـزوم انتقال 
سـرورهای تلگـرام به خاك ایـران مطابق بـا قوانین جهانی 

داد: ادامـه  هادیان فـر  می سـازد.  پررنگ تـر  را 
در اولیـن خواسـته ایـران از شـرکت تلگرام تاکید شـده 
اسـت کـه بـا توجـه بـه حجـم زیـاد کاربـران ایرانـی ایـن 
ایرانـی  کاربـران  اطاعـات  می بایسـت  تلگـرام  شـرکت، 
را کامـا محفـوظ نگـه دارد. عـاوه بـر ایـن بـا توجـه بـه 

اینكـه بیشـترین کاربران شـبكه تلگـرام در ایران هسـتند، 
طبـق قوانیـن جهانـی ایـن شـرکت بایـد اقـدام بـه انتقال 
سـرورهای خـود بـه داخل خـاك ایـران کنند. البتـه مدیر 
شـرکت تلگـرام عنـوان می کنـد کـه بـه واسـطه تحریـم 
ایـران قـادر بـه انتقـال سـرورهای خـود بـه داخـل خـاك 
کشـورمان نیسـت و ایـن در حالیسـت کـه علیرغـم ایـن 
تحریم هـا، شـرکت تلگـرام از فضـای سـایبری ایـران برای 
فعالیـت در کشـورمان اسـتفاده می کنـد. در حـال حاضـر 
پیگیـری  حـال  در  اینترپـل  پلیـس  و  ارتباطـات  وزارت 
درخواسـت های ایـران از کمپانـی تلگـرام هسـتند و ایـن 
کمپانـی در صـورت تمایـل بـرای ادامـه فعالیـت در ایـران 
ملـزم اسـت تـا سـرورهای خـود را به خـاك ایـران منتقل 

. کند
وی در پایـان تاکیـد کـرد: البتـه پلیـس فتـا در حـال 
حاضـر نیـز دسـت بسـته نبـوده و بـا مجرمیـن فعـال در 
 ... و  وایبـر  تلگـرام،  جملـه  از  موبایلـی  نرم افزارهـای 
برخوردهـای الزم را انجـام می دهـد و نمونه هایـی از ایـن 

پیـش از ایـن بـه اطـاع عمـوم رسـیده اسـت.

 تلگرام برای ادامه ی فعالیت بايد سرورهای 
خود را به خاک  ايران بیاورد

پلیس فتا

همکاری بیل گیتس و مارک زاکربرگ برای 
سرمایه گذاری در زمینه  انرژی های پاک

گوگل پتنت ابزاری برای نمونه برداری از 
خون بدون نیاز به سرنگ ثبت کرده است

گروهـی  اخیـرا  گیتـس  بیـل 
را بـا هـدف جـذب سـرمایه بـرای 
در  نویـن  فناوری هـای  توسـعه ی 
زمینـه ی انرژی هـای پاك تشـكیل 

اسـت.  داده 
بـه تازگـی گروهـی موسـوم بـه 
 Breakthrough Energy
از  نفـر   30 شـامل   Coalition
سـرمایه گذاران عالـی رتبـه ی دنیـا 
بـه درخواسـت بیـل گیتـس گـرد 
گـروه  ایـن  هـدف  آمده انـد.  هـم 
توسـعه ی  روی  سـرمایه گذاری 
کاهـش  و  پـاك  انرژی هـای 
هزینه هـای مربـوط بـه انرژی هـای 
تجدیدپذیـر اسـت. در بین لیسـت 

اعضـای اولیه ی این گـروه نام افرادی چون مـارك زاکربرگ، 
مدیرعامـل فیسـبوك، جک با، مدیرعامل علی بابـا و ریچارد 
برانسـون، بنیان گـذار گـروه ویرجیـن بـه چشـم می خـورد.

هوایـی  و  آب  تغییـرات  کنفرانـس  در  کـه  همانطـور 
سـال 2015 سـازمان ملـل در پاریـس اعـام شـد، هـدف 
دانشـگاه ها،  دولت هـا،  آوردن  هـم  گـرد  شـده  یـاد  گـروه 
کارآفرینـان، سـرمایه گذاران و مدیران حـوزه ی فناوری برای 
سـرمایه گذاری در زمینـه ی جایگزین سـاختن سـوخت های 
فسـیلی بـا انـواع مختلـف انرژی هـای تجدیدپذیـر و ارزان 
قیمـت اسـت. پیـش بینـی می شـود کـه تـا سـال 2050 
میـزان انـرژی مصرفـی در دنیـا نسـبت بـه حـال حاضر 50 

درصـد افزایـش یابـد.
بیـل گیتـس در وبـاگ خـود می نویسـد: مـن بـر ایـن 
بـاور هسـتم کـه می توانیـم بـا ابـداع ابزارهایـی بـرای تولید 
انرژی هـای پـاك، ارزان قیمـت و قابـل اطمینـان بـه بهبـود 
شـرایط زندگـی مـردم فقیـر سراسـر دنیـا کمـک کـرده و 
موجب متوقف شـدن تغییرات آب و هوایی شـویم. امیدوارم 
روز بـه روز دولت هـا و سـرمایه گـذاران بیش تـری بـه مـا 

شـوند. ملحق 
بـه  خیرخواهانـه  بسـیار  گـروه  ایـن  هـدف  اگرچـه 
نظرمی رسـد، اما جذب شـدن چندین میلیارد دالر سـرمایه 
تنهـا بـه خاطـر کاهـش اثـرات تغییـرات آب و هوایـی و 
فراهـم کـردن انـرژی بـرای 1 میلیـارد جمعیـت محـروم از 
الكتریسـیته ی دنیا نیسـت. طبق گفته ی بیـل گیتس هدف 
ایـن گـروه عـاوه بـر سـرعت بخشـیدن بـه روند توسـعه ی 
انرژی هـای پاك، سـودآوری برای سـرمایه گذاران نیز اسـت. 
بنابرایـن انرژی هـای تجدیدپذیـر عـاوه بـر سـودمند بودن 
بـرای محیـط زیسـت، زمینـه ی بسـیار مناسـبی نیـز برای 

سـرمایه گـذاری بـه شـمار می رونـد.
سـرمایه ی جمع آوری شـده صرف ابداعاتی از موسسـات 
تحقیقاتـی سراسـر دنیا خواهد شـد که بهبـود قابل توجهی 
را در سـطح کارایـی انرژی هـای خورشـیدی، بـادی، آبـی و 
سـوخت های زیسـتی داشـته باشـند. در حقیقـت عملكـرد 
محققـان تـا بـه اینجـا در زمینـه ی فناوری هـای مرتبـط بـا 

انرژی هـای پـاك بسـیار عالـی بـوده اسـت امـا بـرای اینكه 
ایـن فناوری هـا قابلیت رقابت با سـوخت های فسـیلی را نیز 
داشـته باشـند، نیاز به جذب سـرمایه ی هنگفتی وجود دارد.

بیانیـه ی خـود می نویسـد: پیشـرفت  بیـل گیتـس در 
فناوری هـای امـروزی مرتبـط بـا انرژی هـای تجدیـد پذیـر 
ماننـد انـرژی خورشـیدی و بـادی بسـیار قابـل توجه اسـت 
و ایـن فناوری هـا می تواننـد مسـیری بـه سـمت داشـتن 
آینـده ای فاقـد انرژی هـای فسـیلی باشـند. امـا بـا توجـه به 
گسـتردگی چالـش پیـش رو، بایـد مسـیرهای متفاوتـی را 
بررسـی کنیـم، بنابرایـن نیـاز بـه ابـداع روش هـای جدیدی 

داریم.
مـارك زاکربـرگ طی پسـتی در صفحه ی شـخصی خود 
در فیسـبوك می گویـد: روند پیشـروی به سـمت بهره گیری 
از انرژی هـای تجدیدپذیـر بسـیار کنـد اسـت و سـاز و کار 
سیسـتم حاکـم به گونه ای اسـت کـه باعث ترغیـب بیش تر 
محققـان بـرای ابـداع ابزارهایـی جهـت دسـتیابی سـریع تر 
در  مـا  نمی شـود.  فسـیلی  انرژی هـای  فاقـد  آینـده ی  بـه 
حـال حاضـر بـرای اسـتفاده از انرژی هـای تجدیدپذیـر در 
بخش هـای مختلـف فیسـبوك سـرمایه گـذاری کـرده ایم، 
امـا بـر ایـن باور هسـتیم کـه سـاخت آینـده ای بهتـر برای 
نسـل های بعد مسـتلزم سـرمایه گـذاری بـر روی پروژه های 
بلندمدتـی اسـت کـه دولت هـا و کمپانی هـای مختلـف از 

آن هـا چشم پوشـی کرده انـد.
 Breakthrough Energy گـروه  اعـام  طبـق 
Coalition، تمرکـز این گروه بـر روی فناوری هایی خواهد 
بـود کـه مرتبـط با 5 بخـش کلیدی تولیـد و ذخیره سـازی 
الكتریسـیته، حمـل و نقـل، مصـارف صنعتـی، کشـاورزی و 

بهـره وری باالتر باشـد.
همزمـان بـا ایـن گـروه، گـروه دیگـری نیـز متشـكل از 
19 کشـور شـامل ایـاالت متحـده، چیـن و هند، موسـوم به 
Mission Innovation بـا هدف سـرمایه گذاری بیشـتر 
در زمینـه ی انرژی هـای پـاك تشـكیل شـده اسـت. ایـن 
کشـورها متعهـد شـده اند کـه طـی 5 سـال آینـده میـزان 
سـرمایه گـذاری خود روی توسـعه ی فناوری هـای مرتبط با 

انرژی هـای تجدیدپذیـر را 2 برابـر کننـد.

گـوگل بـه تازگـی پتنتـی از یـک سـاعت هوشـمند را 
ثبـت کـرده اسـت کـه امـكان نمونه بـرداری از خـون فرد 
را بـدون نیـاز به سـرنگ فراهـم می کند. بنابرایـن بیماران 
دیابتـی بـه راحتـی می توانند سـطح قند خون خـود را در 
طـول روز کنتـرل کننـد. در حـال حاضر بیمـاران دیابتی، 
بایـد چندیـن بـار در طـول روز فرآینـدی را موسـوم بـه 
“Finger Prick” انجـام دهنـد، در طی این فرآیند بیمار 
با اسـتفاده از ابزار سـنجش قند خون، نوك انگشـت خود 
را سـوراخ کرده و سـطح انسـولین خود را کنترل می کند. 
امـا براسـاس اطاعـات بـه دسـت آمـده، به نظر می رسـد 
گـوگل در حـال توسـعه ی دسـتگاهی هوشـمند به شـكل 
سـاعت اسـت. هدف از توسـعه ی ایـن دسـتگاه جایگزینی 
روش مرسـوم با سیسـتمی خودکار اسـت که درد کمتری 

را بـرای بیمـار به همـراه دارد.
گوگل در حال حاضر اطاعاتی را در مورد ساز و کار این 
ابـزار، کاربردهـای آن و زمـان احتمالی عرضه ی آن منتشـر 
نكـرده اسـت، چرا کـه این ابـزار کمـاکان در مرحله ی ثبت 
پتنت هـای مرتبـط قـرار دارد. امـا بـا توجـه بـه پتنت ثبت 
شـده می تـوان بـه شـناختی جزئـی از رونـد کار آن دسـت 
یافـت.در فـرم درخواسـت ثبـت پتنـت سـاعت هوشـمند 
گـوگل آمـده اسـت کـه ایـن دسـتگاه در ابتـدا »جریانـی 
ناگهانـی« از گاز را بـه لولـه ای حـاوی یـک میكـروذره وارد 
می کنـد، پـس از ورود جریان گاز، این میكروذره سـوراخی 
را در پوسـت ایجـاد می کنـد کـه در نهایت منجـر به بیرون 
آمـدن قطـره ای کوچـک از خـون فرد می شـود. ایـن قطره 
در مرحلـه ی بعـد وارد لولـه ای با فشـار منفی شـده و برای 
انجـام آزمایش هـای بیشـتر مـورد اسـتفاده قـرار می گیرد. 
در فـرم درخواسـت ثبـت پتنـت گـوگل آمـده اسـت :ایـن 
ابـزار احتمـاال بـرای جذب مقدار بسـیار کمـی از خون فرد 
بـا هـدف انجـام تسـت هایی مانند تسـت قند خـون به کار 

گرفتـه خواهد شـد.

اگرچـه در ایـن پتنـت اشـاره ای بـه بیمـاران دیابتـی 
نشـده اسـت، امـا بـا بررسـی تصاویـر موجـود می تـوان به 
ایـده ی سـاخت چنیـن ابزاری پی بـرد. الزم به ذکر اسـت 
کـه این نخسـتین باری نیسـت که گوگل پتنـت ابزاری را 

بـرای اسـتفاده ی بیمـاران دیابتـی ثبت کرده اسـت.
 Google سـال گذشـته نیـز یـک تیـم تحقیقاتـی از
Life Sciences اعـام کـرده بود که در حال توسـعه ی 
لنـز چشـمی هوشـمندی اسـت که امـكان کنترل سـطح 
قنـد خـون را بـه بیمـار می دهـد. گروهـی دیگـر نیـز در 
ابـزار کنتـرل قنـد خـون اسـت کـه  حـال کار بـر روی 

ابعـادی مشـابه چسـب زخـم دارد.
بـا توجـه بـه بیانیـه مرکـز کنتـرل بیماری هـای ایاالت 
متحـده )CDC(، در صـورت ادامه داشـتن رونـد کنونی، 
تـا سـال 2050 از هـر 3 شـهروند ایـن کشـور یـک نفـر 
مبتـا بـه دیابـت خواهـد بـود. بنابرایـن اقدامـات اخیـر 
کنتـرل  بـرای  ابزارهایـی  توسـعه ی  زمینـه ی  در  گـوگل 

سـاده تر قنـد خـون، معقـول بـه نظـر می رسـد.
البتـه الزم بـه ذکر اسـت که ثبت پتنتی توسـط گوگل 
بـه مفهـوم عرضـه ی محصولـی مرتبـط بـا ایـن پتنـت در 
آینـده ی نزدیک نیسـت. گـوگل در ایـن رابطـه می گوید:

زمینه هـای  در  را  بسـیاری  پتنت هـای  کنـون  تـا  مـا 
مختلفـی ثبـت کرده ایم، برخـی از این پتنت هـا تبدیل به 
محصـوالت یـا سـرویس های حقیقـی شـده اما توسـعه ی 
برخـی دیگـر از مرحلـه ی ایده پـردازی فراتـر نرفته اسـت. 
معرفـی محصوالتـی کـه در آینـده قصـد عرضـه آن هـا را 

داریـم، الزامـا حاصـل از پتنت هـای مـا نیسـت.
امـا در هـر صـورت امـكان عرضـه ی چنیـن ابـزاری در 
آینـده ی نزدیـک خبر بسـیار خوشـحال کننـده ای خواهد 
بـود، چـرا کـه وجود روشـی بـرای کنتـرل سـریع و بدون 
درد سـطح قند خـون، می توانـد در بهبود شـرایط زندگی 

بیمـاران دیابتی تاثیر بسـیار شـگرفی داشـته باشـد.

آگهي  مناقصه عمومي )نوبت دوم(
    اداره كل راه وشهرسـازي اسـتان كرمـان در نظـر دارداجراي پـروژه هـاي ذيـل را ازطريــ مناقصـه عمومـي به پيمانكار واجد شـرايط واگذار نمايد . از كليه شـركت هاي داراي صالحيت دعوت مي شـود جهت دريافت اسـناد  مناقصـه به اداره 

پيمـان و رسـيدگي و يا سـايت عمومي مناقصات كشـور بـه آدرس iets.mporg.ir مراجعه نماييد.

مبلغ تضمين شركت در مبلغ برآورد)ريال( موضوع شماره اگهي
مناقصه)ريال(
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روكش آسفالت محورهاي چهل تخم زيد آباد- كروك تاج آباد- دولت 94-9-168/149
12/444/439/59144/000/000270آبادكروك- سه راهي نارا نظام آباددرشهرستان بم
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تهيه ونصب تابلوهاي اطالعاتي ، انتظامي، اخطاري واخباري در  محورهاي 94-9-170/156
راهداري سال7/052/380/48331/000/00036594بهسازي شده و جديد االحداث مديريت ساخت و توسعه راهها

محل و مهلت دريافت اسناد:خيابان آيت ا...صدوقي اداره كل راه و شهرسازي استان كرمان -اداره پيمان و رسيدگي از تاريخ94/09/25لغايت94/09/29
محل و مهلت تحويل پاكات :خيابان آيت ا...صدوقي اداره كل راه وشهرسازي استان كرمان- دبيرخانه مديريت حراست حداكثرتاساعت 10صبح روزچهارشنبه مورخ94/10/09

محل و تاريخ بازگشايي پاكات:اداره كل راه و شهرسازي استان كـــرمان ساعت12روزچهارشنبه مـورخ94/10/10
مدت اعتبار پيشنهادات مالي سه ماه مي باشد

ضمناً هزينه درج آگهي ها به عهده برنده مناقصه مي باشد.
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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

کیفرخواسـت مـرد جوانـی کـه طـی چنـد مـاه 3 نفـر 
را بـه قتـل رسـانده و گـوش یكـی از مقتـوالن را بـرای 
اطمینـان خاطـر بـه خانـه بـرده و بـه همسـرش داده بود 

شـد. صادر 
چهـارم مـرداد سـال گذشـته مرد میـان سـالی پس از 
تـرك محـل کارش در یک موسسـه کرایه خـودرو به طرز 
مرمـوزی ناپدیـد و یک روز بعد جسـدش که مـورد اصابت 
ضربـات متعـدد چاقـو قرار گرفتـه بود در شـهرك ولیعصر 

شـهر تهران کشـف شد.
تحقیقـات نشـان داد که مقتـول با فردی بـه نام مجید 
اختـاف داشـته اسـت و آخریـن بـار نیـز همراه بـا مجید 
دیـده شـده اسـت و بر همیـن اسـاس دسـتگیری وی در 

دسـتور کار قـرار گرفت.
در حیـن تـاش بـرای دسـتگیری مجیـد،  بیسـت و 
سـومین روز آذرمـاه سـال گذشـته نیـز جسـد زن جوانی 
در یافـت  آباد کشـف شـد کـه با ضربه هـای چاقـو به قتل 

رسـیده و گوش هـای ایـن زن جـوان بریـده شـده بـود.
در نهایـت بیسـت و چهارمین روز آذرماه مظنون سـوار 
بـر یک خودروی پراید شناسـایی و دسـتگیر شـد که پس 
از انتقـال بـه پلیـس آگاهـی، به قتـل راننده آژانـس و زن 

ناشـناس اعتراف کرد.

متهـم پـس از بازداشـت گفـت: مقتـول راننـده آژانس 
از مـن طلـب داشـت و چـون نمی توانسـتم بدهی خـود را 

پرداخـت کنـم وی را بـه قتل رسـاندم.
مجیـد در خصـوص قتـل زن جـوان خاطرنشـان کـرد: 
چنـدی پیـش از قتـل وی با مقتول آشـنا شـدم و ارتباطم 
بـا او باعـث اختـاف میـان مـن و همسـرم شـد بنابرایـن 
بایـد بـه ایـن ارتباط پایـان می دادم بـر همین اسـاس روز 
جنایـت، بـا مقتول قرار گذاشـتم و او را بـا ضربه های چاقو 
کشـتم و گوش هـای وی را بـرای اثبـات پایـان ارتباطـم با 

مقتـول، نزد همسـرم بردم.
در ادامـه رسـیدگی بـه پرونـده همسـر قاتـل در مقابل 
بسـتان زاده، بازپـرس دادسـرای جنایی تهـران قرار گرفت 
و اظهارات وی سـرنخی برای کشـف جنایتی دیگر از قاتل 

را به دسـت داد.
همسـر قاتـل گفـت: چنـدی پیـش همسـرم به سـبب 
مزاحمـت بـرای زنـان، از کار اخراج شـد و بعدهـا فهمیدم 
بـا یكی از دوسـتان من ارتبـاط برقرار کرده اسـت بنابراین 
بـا وی قهـر کـرده و خواسـتار قطـع ارتباط همسـرم با آن 
زن شـدم، تـا ایـن که هفتـه گذشـته مجید با مـن تماس 
گرفـت و مدعـی شـد زن جـوان را بـه قتـل رسـانده در 
ابتـدا حرف هایـش را بـاور نكـردم اما او عكـس گوش های 

معصومـه را برایـم فرسـتاد. وی افـزود: روزی نیـز مقداری 
لـوازم داخـل خـودرو و دو دسـتگاه تلفـن همـراه را کـه 
مدعـی بـود متعلـق به دوسـتش اسـت را بـه خانـه آورد و 
مـن روی یكـی از تلفن هـای همـراه، عكس پسـر جوانی را 
دیـدم و روز بعـد در خیابـان بـا حجلـه همان پسـر مواجه 

شـدم کـه اهالـی می گفتنـد به قتل رسـیده اسـت.
پـس از ایـن سـخنان تحقیقـات از مجیـد در خصـوص 

قتـل پسـر جـوان نیـز آغـاز شـد و مـرد بـه ارتـكاب ایـن 
جنایـت هـم اعتـراف کـرد و گفـت: بـا مقتـول اختـاف 
قدیمـی داشـتم و روز حادثـه بـا ضربـه چاقو او را کشـتم.

بـه گـزارش فارس، مجیـد در آخرین دفاعیـات خود در 
جلسـه بازپرسـی کـه در روز 19 آبـان برگـزار شـد، گفت: 
تمـام اتهامـات را قبول دارم، اشـتباه کرده ام و درخواسـت 

دارم. بخشش 

كیفرخواست »قاتل گوش بر« صادر شد
گزارش

حقوق و حوادث

نـا مشـروع  به یـک عنوان یـک عمـل  زمیـن خـواری 
پرسـود، مهـم ترین پرونـده هـای جرایم اقتصـادی امروز 
را تشـكیل مـی دهـد. دالیـل مختلفـی بـرای ایـن جـرم 
قابـل تصـور اسـت از جملـه، سـود هنگفـت بـه دسـت 
آمـده از ایـن اقـدام، عـدم نظارت دقیـق از سـوی ادارات 
و مسـئولین دولتـی، خـاء هـای قانونـی و غیـره. الزم به 
ذکـر اسـت کـه زمیـن خـواری بـر خـاف تصـور اغلـب 
اشـخاص، تنهـا منـوط به دولتی بـودن اراضی نمی باشـد 
بلكـه اراضی خصوصی را شـامل می شـود. ایـن جرم تنها 
پدیـده ای نیسـت کـه همـه بـر سـر مبـارزه بـا آن اتفاق 
نظـر دارنـد، اما علی رغـم غوغا های فراوانی کـه درباره ی 
زمیـن خـواری بـه پا می شـود، حتی یـک مـاده ی قانونی 
در مـورد تعریـف و جـرم انـگاری آن بـه تصویب نرسـیده 
اسـت . زمیـن خـواران ثروتـی را تصاحـب مـی کننـد که 
هیـچ گاه آن را تولیـد نكـرده انـد. ثروتـی بـاد آورده کـه 
مـزه ی آن را چشـیده و حاضـر به، دسـت برداشـتن از آن 

 . نیستند
بـرای برخـورد با چنیـن افـرادی نیازمند جـرم انگاری 
مسـتقل ایـن بزه هسـتیم کـه در حال حاضـر فقط تحت 
گاهـی  و  غیـر  مـال  فـروش  و  عدوانـی  تصـرف  عنـوان 
کاهبـرداری قابـل مجازات اسـت. در مـاده ی 690 قانون 
مجـازات اسـامی برخـی از مصادیق تصـرف عدوانی ذکر 
شـده اسـت. تصرف غیـر قانونـی برخـی از مـوارد مذکور 
در مـاده، ضربـه هـای جبـران ناپذیـری بـه عمـوم ملـت 
وارد مـی کنـد از جملـه، تصرف اراضی مزروعی ، چشـمه 
سـارها، منابـع آب و غیـره، زیـرا مفیـد فایده بـرای آحاد 
ملـت هسـتند. اهمیـت مقابلـه بـا ایـن جرایـم به انـدازه 
ای اسـت کـه در خـارج از نوبـت بـه آن ها رسـیدگی می 
شـود تـا عملیـات متجاوزانه تا زمـان صدور حكـم قطعی 

شـود. متوقف 
 در هـر صـورت از آنجـا کـه مالكیت زمین بـرای افراد 
و کشـورها یک قـدرت اجتماعـی و ثـروت شـخصی بـه 
حسـاب مـی آید، چنـدان تفاوتـی نمی کند کـه مرتكبان 
از چـه طریقـی اقـدام به زمیـن خواری کننـد و از اهمیت 
برخـورد بـا آن هـا کاسـته نمـی شـود و در صورتـی کـه 
مبـارزه بـا زمیـن خـواری به شـكل جـدی و موثـر دنبال 
نشـود، در دراز مـدت آثـار مخـرب و غیر قابـل کنترلی را 

در پـی خواهد داشـت. در ایـن زمینه با محمـد اطمینان، 
قاضـی شـعبه ی چهـار بازپرسـی گفـت و گویـی کوتـاه 

داشـته ایم کـه در ادامـه خواهیـد خواند. 
محمـد اطمینـان در تعریـف جـرم زمیـن خـواری و 
شـروع آن در کرمـان گفـت: زمیـن خـواری بـه معنـی 
مـی  و خصوصـی  دولتـی  اراضـی  قانونـی  غیـر  تصـرف 
باشـد، امـا ایـن موضوع سـابقه ی خاصی در کرمـان ندارد 
بلكـه در چنـد سـال اخیـر بـا افزایـش قیمـت اراضـی، 
شـیوع یافته اسـت و بیشـتر در قسـمت اراضـی دولتی به 

وقـوع مـی پیونـدد.
قاضـی شـعبه ی چهار بازپرسـی کرمـان ادامـه داد: در 
قوانیـن، جرمـی تحـت عنوان زمیـن خواری وجـود ندارد 
و ایـن بـزه بـا عنـوان تصـرف عدوانـی و فروش مـال غیر 
جرم انگاری شـده اسـت که مشـمول مـاده ی 690 قانون 
مجـازات اسـامی و ماده ی یـک قانـون مجـازات انتقـال 

مـال غیـر مصـوب 1207 می باشـد.
وی خاطرنشـان کـرد: بـه نظر می رسـد ، قانـون گذار 
حساسـیت  ملـی،  و  دولتـی  اراضـی  خصـوص  در  بایـد 
بیشـتری نشـان دهـد وعنـوان خاصـی را برای ایـن جرم 
تعییـن کنـد و همچنیـن بـرای افـرادی کـه بـه صـورت 
حرفـه ای چنیـن اقداماتـی را انجـام می دهنـد، مجازات 
هـای سـنگین و مصـادره ی امـوال را پیـش بینـی نماید.

افـزود:  کرمـان  دادسـرای  چهـار  شـعبه ی  بازپـرس 
مجـازات تصـرف عدوانی که مصادیـق آن در ماده ی 690 
قانـون مجـازات آمـده، از یک ماه تا یک سـال پیـش بینی 
شـده اسـت و مجـازات انتقـال مـال غیـر کـه در حكـم 
تـا هفـت سـال  کاهبـرداری محسـوب مـی شـود، یک 

اسـت. حبس 
زمیـن  مشـابه  جرایـم  ارتـكاب  مـورد  در  اطمینـان 
خـواری از قبیـل کوه خـواری و جنگل خـواری در کرمان 

بیـان کـرد: بـا توجـه بـه ایـن کـه کرمان یـک منطقـه ی 
کویـری محسـوب میشـود، جرایم کـوه خـواری و جنگل 
خـواری مشـهود نیسـت ولـی در حـوزه ی کوهپایـه بـه 
دلیـل خـوش آب و هـوا بودن ایـن ناحیه اقداماتـی انجام 
شـده که بـا ورود دسـتگاه قضایی، متوقف گردیده اسـت.

وی دربـاره ی شـیوه ی ارتـكاب این جرم توسـط زمین 
خـواران گفـت: مرتكبیـن بـرای اقدامـات خـود توجیهی 
ندارنـد بلكـه از غفلت دسـتگاه هـای دولتی سوءاسـتفاده 
مـی کننـد و گاهـی بـا اسـتفاده از اسـناد مجعـول و بـه 
راه انداختـن دعـوای صـوری علیه یكدیگر اقـدام به زمین 
خـواری مـی کننـد و طبـق توافـق از پیش تعیین شـده، 
هـر کـدام کـه در دعـوا پیـروز شـد، زمیـن را بـا دیگری 

تقسـیم مـی کند. 
ایـن مقـام قضایی بـا تاکیـد بر اقدامـات پیـش گیرانه 
بـرای این جرم یاد آور شـد: طـرح کاداسـتر در این زمینه 
بسـیار تاثیـر گـذار اسـت زیـرا اگـر طبـق قانـون، تمامی 
اراضـی اعـم از دولتی، ملی، خصوصی و شـهرداری، دارای 
سـند رسـمی گردنـد، بسـیاری از اقدامـات مجرمانـه در 

جهـت تصـرف و زمیـن خـواری متوقف مـی گردند.
وی ادامـه داد: بـرای پیـش گیـری از این جرایـم، ابتدا 
بایـد بـرای تمامـی اراضـی ، سـند رسـمی و ثبتـی صادر 
گـردد و بـه نوعـی اراضـی دارای شناسـنامه شـوند. ثانیـا 
اراضـی بایـد تحدیـد حدود و شـماره گـذاری شـوند و به 
صـورت مسـتمر توسـط توسـط کارشناسـان خصوصی و 

دولتـی مـورد بازدیـد و باز بینـی قـرار بگیرند.
اطمینـان درمـورد عملكـرد دسـتگاه هـای قضایـی در 
برخـورد با جـرم زمین خـواری تصریح کرد: خوشـبختانه 
ایـن جـرم در حـوزه ی کرمـان بـا درایت و حضـور و ورود 
بـه موقـع دسـتگاه قضایـی، مخصوصا دادسـرا بـه صورت 
جـدی کنتـرل گردیـده و کسـانی کـه اقـدام بـه ارتـكاب 
ایـن جـرم مـی نمایند، شناسـایی و مجـازات می شـوند.

دولتـی  ادارات  و  مسـئولین  از  گفـت:  پایـان  در  وی 
تقاضـا مـی کنیم که از کارشناسـان و نماینـدگان حقوقی 
در  تـری  رنـگ  پـر  فعالیـت  و  بخواهنـد، حضـور  خـود 
خصـوص موضـوع داشـته باشـند و حساسـیت بیشـتری 
نشـان دهنـد تا خـدای نكرده، حقـوق ملی و بیـت المال 

نشـود. تضییع 

دستگیري عامل توهین و هتك 
حیثیت زن جوان 

عامـل توهیـن و هتـک حیثیـت بـک زن جوان در شـبكه 
اجتماعـي اینسـتاگرام در عملیـات پلیـس فتـا شهرسـتان 

سـیرجان شناسـایي و دسـتگیر شـد. 
فرمانـده انتظامـي شهرسـتان سـیرجان ضمـن تایید این 
خبـر گفـت: با اعام شـكایت خانمـي جوان بـه پلیس مبني 
بـر هتـک حیثیت او در فضاي مجازي در یكي از شـبكه هاي 
اجتماعـي بررسـي پرونده در دسـتور کار این پلیـس فتا قرار 
گرفـت.  سـرهنگ »هادي ثمـره« افزود: در بررسـي اظهارات 
شـاکي مشـخص شـد فـرد ناشناسـي جمـات رکیكـي در 
شـبكه اجتماعـي اینسـتاگرام خطاب به خانم مذکور منتشـر 
کـرده اسـت. وي گفـت: بنـا بـر اظهـارات شـاکي و بـا جمع 
آوري ادلـه دیجیتالـي الزم در ایـن زمینـه متهـم که پسـري 
24 سـاله بـود در اقدامـي فني و پلیسـي دسـتگیر شـد.  این 
مقـام انتظامـي اضافـه کرد: متهـم در بازجویي هـاي به عمل 
آمـده هـدف خود را انتقام جویي و تسـویه حسـاب شـخصي 
عنـوان کـرد و از کـرده خود پشـیمان بـود.  ثمره با اشـاره به 
معرفـي متهـم بـه مقـام قضایي خاطر نشـان کرد: هـر فردي 
کـه بـه هـر نحو اقـدام به مزاحمـت و هتک حیثیت افـراد در 
فضـاي سـایبري کند بر اسـاس قانون جرائم رایانـه اي افزون 
بـر اعـاده حیثیـت به حبـس و جـزاي نقدي محكـوم خواهد 
شـد.  فرمانـده انتظامـي شهرسـتان سـیرجان در پایـان بیان 
داشـت: شـهروندان مي بایسـت فیلم ها و اطاعات شـخصي 
خـود را رمزگـذاري کـرده و بـه هیـچ وجـه عكس هـا و فیلم 
هـاي شـخصي و خانوادگـي خـود را در اختیـار دیگران حتي 

دوسـتان نزدیـک خـود هم قـرار ندهند. 

كشف يکصد كیلو ترياک در كهنوج 
 فرمانـده قـرارگاه عملیـات رزم جنـوب اسـتان کرمـان 
از کشـف 100کیلوگـرم مـاده مخـدر تریـاك و توقیـف یـک 
دسـتگاه خـودرو حامل مـواد در عملیـات این پلیـس در روز 

گذشـته خبـر داد. 
سـرهنگ »نصـر اهلل قادري نسـب » گفت: مامـوران یگان 
رزمـي 116 کهنـوج بـا گسـترش چتـر اطاعاتـي خـود بـه 
سـرنخ هـاي مهمـي از یـک باند قاچـاق مواد مخدر رسـیدند 
کـه نشـان مـي داد اعضـاي ایـن بانـد پـس از عبـور از مـرز 
هاي شـرقي کشـور قصـد دارند ایـن مـواد را از طریق کرمان 
بـه جنوب کشـور حمـل کننـد.  وي افـزود: مامـوران پس از 
شناسـایي مسـیر تـردد قاچاقچیـان بـا کنتـرل خودروهـاي 
عبـوري در محـور کهنـوج - منوجـان خـودروي مـورد نظـر 
راکـه یـک دسـتگاه وانت پیـكان سـفید رنگ بود شناسـایي 
کردنـد و بـه وي دسـتور ایسـت دادند که راننده بـدون توجه 
بـه ایسـت مامـوران و بـا اسـتفاده از تاریكـي شـب متـواري 
نهایتـا  داشـت:پلیس  اظهـار   « قـادري  سـرهنگ«  شـد.  
توانسـت خـودرو را متوقـف کنـد اما راننـده آن با اسـتفاده از 
تاریكي شـب متواري شـد و پـي جویي براي دسـتگیري وي 
همچنـان ادامـه دارد.  وي اضافـه کـرد: مامـوران در بازرسـي 
وانـت پیـكان 10بسـته 10کیلویـي مـاده مخـدر تریـاك بـه 
وزن 100کیلـو گـرم را کـه در بدنه خودرو جاسـاز شـده بود، 
کشـف و ضبـط کردند.  فرمانده قـرار گاه عملیات رزم جنوب 
اسـتان کرمـان در پایـان بیان کـرد: اشـرار و قاچاقچیان باید 
بداننـد کـه نیـروي انتظامـي بـا اشـراف اطاعاتـي و رصـد 
مـداوم باندهـاي توزیع کننده مـواد مخدر اجـازه نخواهد داد 
کـه افـراد سـودجو بـه اهـداف پلیـد خود دسـت پیـدا کنند.

پژو 405 با 48 میلیون خالفي پرداخت 
نشده توقیف شد 

رئیس پلیس راه بافت - کرمان از شناسـایي یک دسـتگاه 
خـودرو سـواري پـژو 405 با چهل و هشـت میلیـون و پانصد 
هـزار ریـال خافـي پرداخـت نشـده در این شهرسـتان خبر 

داد. 
سـروان »علي سـلطاني نـژاد » اظهار داشـت: در راسـتاي 
کاهـش تصادفـات مامـوران پلیـس راه بافـت - کرمـان یـک 
دسـتگاه خـودرو پـژو 405 را بـا خافـي چهـل و هشـت 
میلیـون و پانصـد هـزار ریال در محـور بافت-رابر شناسـایي، 
توقیـف و بـراي سـیر مراحـل قانونـي بـه پارکینـگ انتقـال 
دادنـد. وي در ادامـه افـزود: در کارنامه خافـي این خودروي 
سـواري توقیفـي تخلفاتـي حادثـه سـاز از قبیـل انحـراف به 
چـپ ، سـرعت غیـر مجاز و عبـور از چـراغ قرمز وجـود دارد 
کـه برخـورد بـا ایـن گونـه تخلفـات در راس وظایـف پلیـس 
راهـور قـرار دارد.  ایـن مقـام مسـئول در پایـان از راننـدگان 
خواسـت تـا بـا توجه بـه این کـه در آسـتانه افزایـش نزوالت 
آسـماني خواهیـم بـود و این امـر لغزندگي جاده هـا را در پي 
دارد بـا صیـر و حوصلـه رانندگي کنند و حـوادث ناگوار جاده 

اي را بـه حداقل برسـانند.

ترافیك سنگین حوادث در
 جاده های استان

رئیـس اداره عملیات جمعیت هال احمراسـتان کرمان از 
هفتـه پـر کار امدادگـران و نجاتگران مسـتقر درپایـگاه های 

جـاده ای اسـتان خبر داد. 
بـه گـزارش روابـط عمومـی جمعیت هـال احمر اسـتان 
کرمـان محمـد حیـدری پـور رئیـس اداره عملیـات امـداد و 
نجـات اسـتان بـا اشـاره بـه ایـن کـه در یـک هفته گذشـته 
امدادگـران و نجاتگـران مسـتقر در پایـگاه هـای امـداد جاده 
ای اسـتان جهت امداد رسـانی، روزهای سـختی را پشـت سر 
گذاشـتند افـزود:در هفته ای که گذشـت 19حادثـه جاده ای 
در جـاده های اسـتان کرمان اتفـاق افتاد کـه در این حوادث 
19 تیم عملیاتی متشـكل از 19 پرسـنل و 26 نجاتگر جهت 
امدادرسـانی بـه منطقه اعزام شـدند  که بعـد از تاش فراوان 
بـه کل آسـیب دیـدگان در ایـن حـوادث امداد رسـانی شـد. 
رئیـس اداره عملیـات امـداد و نجـات جمعیـت هـال احمـر 
اسـتان کرمـان تعـداد مصدومیـن حـوادث جـاده ای را 36 
نفـر اعـام کـرد و اظهـار داشـت: بـه 15 نفـر از مصدومیـن 
امدادرسـانی شـد و 7 نفردیگـر بـه مراکـز درمانـی انتقـال 
داده شـدند. حیـدری پـور از یـک مـورد حادثـه کوهسـتان 
در ارتفاعـات کـوه سـر در چتـرود خبـر داد و اضافـه کـرد : 
امدادگـران جمعیـت هال احمـر پس از وصول خبـر حادثه، 
بـا فاصلـه بـا 1 تیـم عملیاتـی متشـكل از 8 نفـر نجاتگـر و 
پرسـنل بـه محـل حادثـه اعـزام شـدند. وی خاطـر نشـان 
کـرد: تعـداد افـراد آسـیب دیده در ایـن حادثه 3 نفـر بود که 
بـه1 نفـر از مصدومیـن امدادرسـانی و 1 نفـر دیگر بـه مراکز 

درمانـی انتقال داده شـد.

در گفت وگو  اختصاصی پیام ما با قاضی شعبه ی چهار دادسرای کرمان  بررسی شد:

اهمیت جرم زمین خواری و خالء های قانونی آن 
 مرضیه كاربخش

خبر

افقی
1-نام دیگر بالنگ - نام قدیم بندر امام خمینی )ره(

2-گوشواره - زیرك و باهوش - نویسنده و کاتب
3-آش خـرده خمیـر - از سیسـتم هـای پخـش تلویزیـون 

- نژاد شـناس
4-جملـه قرآنـی - تكیه دادن - کیسـه کـش حمام - لوس 

و از خودراضی
5-رودی در فرانسه - پاره شده - بلند مرتبه
6-تنبلی - نفت دریای شمال - بیماری صرع

7-پرکار - پایتخت کشور دانمارك - زندگی کن
 - انتخاباتـی  عقایـد   - تنفـس  بخـش دسـتگاه  8-هـردو 

نگهبـان چمـاق بـه دسـت
9-تلف و بیهوده - بسامد - شهری در استان زنجان

10-محصول مرداب - پنجم عرب - کوچ کننده
11-رسانه همگانی - پایتخت فیلیپین - آهار

بـزرگ - حیوانـات دارنـد -  12-پـاداش عمـل - منـزل 
سـالخورده

13-تشـت کوچک - آقا و سـرور - خلیفه عباسـی در زمان 
امامت امـام هادی )ع(

14-گازی بـی رنـگ و آتش زا - سـازمان پیمـان آتانتیک 
شـمالی - فانی

15-کشوری در قاره آمریكا - گرو گذارنده
عمودی

1-قـوم مغـول - انجمنـی رسـمی در هـر کشـور کـه از 
سـرآمدن علـوم و فنـون بـرای بحـث و تحقیـق در مسـائل 

علمـی و ادبـی تشـكیل مـی شـود
2-کار یكسان - دادنی در نوروز - بدمنظری

3-نصفه - چاقو - از وسایل آرایشی زنان
4-پاداش نیكی یا بدی - ساقه برنج - چهره - تماما
5-نشست - چیزهای گران بها - یكی از دو جنس

6-مقابل خوب - مرام و عقیده - دسته دسته

7-مـردم قرآنـی - از شـرکت هـای ارائـه خدمـات حمـل و 
نقـل - پاندول سـاعت

8-آبادی و روستا - دیوار کوتاه - شاگرد مغازه
9-واحد پول کشورمان - اتیكت - آینده

10-حادثه - الک - کلمه شگفتی
11-رییـس جمیزبانـد - هرآنچـه بـه درد خـراب کـردن 

بخـورد - بـدل وضـو
 - دریـا  کنـاره   - - عامـت مصـدر جعلـی  12-سـیاب 

گجـرات سـوغات 
13-مجموعـه کارمنـدان یک اداره - شـهری در مازندران - 

یكی از شـبكه هـای تلویزیونی ملی کشـورمان
14-صفت باد - جنگی که پیغمبر اسـام )ص( شـخصاً در 

آن شـرکت می کرد - مجسمه
15-یكـی از برنـدگان نوبـل اقتصـاد 2013 میـادی - از 

پرنـدگان شـكاری

جدول ۵۱۳

پاسخ جدول  ۵۱۲
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كرمان، بلوار جهاد، نبش جهاد 48، طبقه اول واحد يک
نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان بوده ولزوما دیدگاه روزنامه نمی باشد.
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تجارت شرقی منتشر می کند
ویژه نامه کرمان الگوی نمونه اقتصاد مقاومتی 

طرح افزایش اختیارات استانداران
»دولت شهر کرمان«

32 صفحه
تیراژ 15000 نسخه
گالسه تمام رنگی

با توزیع گسترده در
کرمان، سیستان و بلوچستان، 

هرمزگان
و مناطق آزاد

با گفت و گو ها و نوشتارهای از ...
و با معرفی شرکت های بزرگ 
صنعتی، تجاری و معدنی

برای سفارش آگهی
فقط 7 روز فرصت دارید
کرمان: 03432435908

09194251972
هرمزگان: 09171583429

عکس: ياسر خديشي

بی شک ماندن سر دو راهی سخت 

است... اما سخت تر از آن 

پیمودن يکی از راه هاست 

وقتی قصد بازگشت از آن را داری! .

.

.

نگین رزاقی

عکس نوشت

مستند

»در كوچه های خاطره« آماده نمايش شد
فیلم مسـتند داسـتانی »در کوچه های خاطـره« به تهیه کنندگی 
و کارگردانـی سـید حمیـد میرحسـینی بعـد از طـی کـردن مراحـل 
فنـی آمـاده نمایـش شـد. ایـن فیلـم براسـاس خاطـرات  نـواده حاج 
غامحسـین  سـاخته شـده اسـت. حاج غامحسـین تاجر بود و اهل 
سـفر. فاطمـه نـواده حـاج غامحسـین در سـن 92 سـالگی هنـوز به 
راحتـی کارهـای شـخصی خـود را انجام مـی داد به خوبـی قرآن می 

خوانـد و بـا حافظـه قوی که داشـت از گذشـته سـخن مـی گفت.

ویژه

كرمان كنسرت
فـروش  مرجـع  تنهـا  و  اولیـن  کنسـرت  کرمـان  سـایت  وب 
الكترونیكـی بلیـط با امـكان انتخای صندلی در اسـتان کرمان اسـت. 
کرمـان کنسـرت آمادگـی خود را برای همـكاری با برگـزار کنند گان 

کنسـرت و سـایر رویدادهـای فرهنگـی و هنـری اعـام مـی دارد.
کرمـان کنسـرت تنهـا یـک مرجع فـروش بلیـط نیسـت بلكه می 
توانیـد فـروش بلیـط را در چنـد نقطـه بـه صـورت آنایـن مدیریـت 

. کنید
www.kermanconcert.com
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خبر آخر
وزير بهداشت:

همه چیز در كرمان
تحت كنترل است

وزیـر بهداشـت گفـت: ما بـا تعطیلی مـدارس مخالف هسـتیم . به 
گزارش ایسـنا دکتر سیدحسـن هاشـمی در حاشـیه همایش تجلیل 
از سـه دهـه مدیریـت جهـادی در عرصـه تولیـدات و خدمـات حوزه 
سـامت در خصـوص آخریـن وضعیـت آنفلوآنـزا در اسـتان کرمـان 
گفـت: در مـورد آنفلوآنـزا بیـش از حـد نیاز اطاع رسـانی می شـود؛ 
ایـن مـورد هـم تقریبـا مشـابه پروژه هایـی اسـت کـه دارد مـردم را 
می ترسـاند. ما بـا تعطیلی مدارس مخالف هسـتیم. وی افزود: شـیوع 
آنفلوآنزا بیش از گذشـته نیسـت و آنچه هسـت در حد هشـدار است. 
کسـانی کـه بـاردار یا دچـار نقـص ایمنی هسـتند باید رعایـت کنند 
و نیـازی بـه تزریق واکسـن ندارند. واکسـن بـرای تمام افراد نیسـت. 
هاشـمی بـا اشـاره بـه اینكـه ایـن نـوع آنفلوآنـزا از سـال 65 وجـود 
داشـته، ادامـه داد: ایـن آنفلوآنـزا با شـیوع هوای سـرد آغاز می شـود 
و دوبـاره فروکـش می کند و در سـال دو تا سـه نوبت دیده می شـود. 
مـردم نبایـد نگران باشـند. اولیـن مورد آن نیـز یک مـاه و نیم پیش 
در رفسـنجان دیـده شـد کـه فـوت به علـت آنفلوآنـزا نبـوده بلكه به 
علـت نقـص ایمنـی کـه بیمار داشـته، فوت شـده اسـت. هاشـمی با 
اشـاره بـه حضـور تیم های بهداشـتی در اسـتان کرمان گفـت: تا االن 
بیـش از دو نوبـت تیم هـای بهداشـتی در مناطـق مختلـف کرمـان 
حاضـر شـدند و مـن فكـر می کنـم همـه چیـز تحـت کنتـرل اسـت 
و اگـر نگرانـی وجـود داشـته باشـد، مـن خـودم اعـام خواهـم کرد. 
امـروز هـم بـرای چهارمیـن بـار ایـن تیـم در کرمـان حضـور پیـدا 
خواهنـد کـرد و خـودم هـم آنجـا حاضـر خواهـم شـد و بـا تشـكیل 
شـورای امنیـت و غـذا وضعیـت را بررسـی می کنیـم. اطاعـات در 
حـوزه آنفلوآنـزا را اداره بیماری هـای واگیـر وزارت بهداشـت و دکتـر 
گویـا اعـام می کند. وزیر بهداشـت تاکید کـرد: از رسـانه ها خواهش 
می کنـم در مسـیری قـرار نگیرنـد که حاصـل آن افزایش اسـتفاده از 

واکسـن باشـد. مـردم نیز مسـائل بهداشـتی را رعایـت کنند.

دل نوشته های غریبی

سردار سپید
وقتـی حـاج قاسـم پـس از عبـور غواصـان  دالور 

لشـكر ثـاراهلل از ارونـد خروشـان و شكسـتن خـط فـاو فرمـان 
اتـش را بـه حـاج مهـدی فرمانده تیـپ ادوات و توپخانه لشـكر 
صـادر کـرد زندی انچنـان اتش دقیـق و موثـری را در حمایت 
اسـتحكامات  کوبیـدن  هـم  در  و  شـكن  خـط  بسـیجیان  از 
بعثیـون بـر پـا کـرد کـه فتـح بنـدر فـاو و نقـش کلیـدی اش 
در ان عملیـات شـگفت انگیـز بـرای همیشـه در تاریخ جنگ و 

فتوحـات سـرداران ثاراللهـی ثبت شـد.
دانشـجوی متعهـد و نابغه ای که دانشـگاه را رهـا و به جبهه 
مـی رود تـا بـا ثبـت 24 اختـراع و ابـداع از میـان 55 طـرح 
بررسـی شـده برای کم کردن تلفات و اسـتفاده بهینه از سـاح 
و ابـزار و االت رزم ایـن گفتـه خـودش را کـه هـر کـس بایـد 
بـا تخصـص خـودش بجنگـد و بـه دفـاع کمـک کنـد در عمل 
بـه اثبـات برسـاند. فرماندهی مقتـدر و متخصصـی متواضع که 
لبـاس هایـش را خـودش مـی شسـت، کفش هـای بسـیجیان 
تحـت امـرش را واکـس مـی زد و در کنارشـان در همه صحنه 
هـا و خـط مقـدم حضـوری دائمـی داشـت. حـاج قاسـم مـی 
گفـت! در اوج عملیـات والفجـر 8 که دشـمن ما را تحت فشـار 
شـدید قـرار داده بـود خبـر فـوت پسـر زنـدی را شـنیدم کـه 
جسـد را نگـه داشـته انـد تا وی خـود را به سـیرجان برسـاند.

خبـر را بـه زنـدی دادم و با توجیه اینكه عملیـات دراز مدت 
اسـت و او بایـد بـه عقـب برگردد از وی خواسـتم به سـیرجان 
بـرود و بـا فرزنـدش وداع کنـد. حـاج قاسـم مـی گفت پاسـخ 
حـاج مهـدی حیرت اور بود!! شـهید زندی خیلی ناراحت شـد! 
قبـل از اینكـه نـزد مـن بیاید بسـیار سـر حـال و سـرزنده بود 
و بـا شـرایط سـختی کـه مـا داشـتیم مـن از روحیـه بـاالی او 
تعجـب کـردم، بعـداز اینكـه خبـر ناخوشـایند را شـنید به من 
گفـت! شـما مـی دانی چـه مـی گویـی؟ در اوج پاتک دشـمن 

بـروم اسـتراحت کنم!؟
شـما بـه خاطـر اتفاقـی کـه بـرای پسـرم افتـاد بـه مـن 
می گوییـد بـر گـردم، ان پسـر امانت بـود و خدا امانـت را پس 
گرفـت مـن تمـاس گرفتـم و گفتـم او را دفـن کننـد!! درود 
بـر سـیرجان و مـردم قهرمانـش درود برسـیرجان و عشـایر 
سلحشـورش دورد بـر سـیرجان و مـادران خورشـیدش و درود 
بـر دانشـجو و سـردار سـپید ثاراللهـی، حـاج مهدی زنـدی نیا 
سـردار شـهید حـاج محمـد مهـدی زنـدی نیـا را در کتاب اب 

واتـش بیشـتر مـرور کنیـد....

  دكتر مظفر اسکندري زاده


