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سکه بهار آزادي
سکه امامي

سکه نيم

9,170,000
9,180,000
 4,680,000

سکه ربع
سکه گرمي

گرم طالي 18

2,580,000
1,750,000

937,950

دالر
يورو
پوند

33,120
37,350
51,471

پژو 206 تيپ 5
پژو 405 دوگانه

پژو پارس دوگانه

36,200,000
30,900,000
36,000,000

 L90 تندر
سايپا 111

مگان 2000 

37,500,000
19,300,000

117,000,000

پرادو 2 در
سورنتو

سراتو کوپ 

2,700,000,000
2,040,000,000

134,000,000

فرداامروز

همیشه از
 کرم ضد آفتاب 
استفاده کنید
آغاز فصل جدید 
رقابت اهالی رسانه
در کرمان
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روایت مظفر اسکندری زاده از شهادت حسین مرتضوی 

چگونه از آتش
عبور کردیم!؟

مروری بر
 آثار و اندیشه های 
»رضا داوری اردکانی«
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رهن 
منزل ویالیی خاص 400 متر بنا در پنج راه 24 آذر 

دوبلکس حیاط مشجر استخر آب گرم کف تمام سنگ 
درها چوبی پارکینگ مسقف االچیق تمام سنگ با نظر 

متقاضی 220 رهن کامل یا تبدیل به اجاره
09398502874

رهن و اجاره
7 واحد آپارتمان نوسازکلید نخورده در یک 

مجتمع یک و دو خوابه در خیابان جهاد 
جهت اجاره و رهن طبق نظر متقاضی تک یا 

یک جا75 تا 90 متر 09398502874

آگهی مناقصه عمومی )نوبت دوم(
شـهرداری بـم در نظـر دارد نسـبت بـه اجرای فنداسـیون چراغهای روشـنایی ورودی شـهر بم حد فاصـل میدان والیـت تا تقاطع 
باغچمـک اقـدام نماید لذا از شـرکتهای واجد شـرایط درخواسـت می شـود ضمن بررسـی ردیفهـای زیر حداکثر تـا تاریخ ۹۴/۴/۲ 
جهـت دریافـت اسـناد مناقصـه و ارائه پیشـنهادات خود به نشـانی بم، بلوار شـهید صدوقی، شـهرداری بم، امـور قراردادها مراجعه 

نمایند. 
۱- شـرکتهای واجـد شـرایط مـی تواننـد بـا پرداخـت مبلـغ ۳۰۰/۰۰۰ ریال بـه حسـاب سـیبا شـماره ۰۱۰۵۶۵۹۳۹۰۰۰۳ بنام 

شـهرداری بـم نسـبت بـه دریافت اسـناد مناقصـه اقـدام نمایند. 
۲- ارائـه ضمانـت نامـه بانکـی بـه میـزان ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال در وجه شـهرداری بـم به عنوان سـپرده شـرکت در مناقصه الزامی 

می باشـد..
۳- برآورد اجرای کار براساس فهرست بهای ابنیه سال ۹۴ مبلغ ۳/۸۶۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشد. 

۴- هر گاه برندگان اول تا  سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشدند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد. 
۵- ارائه روزمه کاری، سوابق کاری و مدارک شرکت الزامی می باشد. 

۶- شهرداری در رد و یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است. 
۷- هزینه آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد. 

۸- محل اخذ اسناد و تسلیم پیشنهادها بلوار شهید صدوقی، شهرداری بم، امور قراردادها می باشد. 
۹- سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مندرج است. 

۱۰- متقاضیان جهت اطالع بیشتر می توانند با شماره ۴۴۲۱۹۹۶۰-۰۳۴ تماس حاصل نمایند. 
علیرضا ریاضی شهردار بم

آگهی مناقصه شهرداری فاریاب )نوبت اول(
مناقصه گزار شهرداری فاریاب

موضوع مناقصه: توسعه و امالح معابر شهر فاریاب 
پیـرو موافقـت نامـه شـماره ۶۸/۵۲/۱۵۴۹۳ از طـرح شـماره ۴۰۹۰۳/۱۸۷ مـورخ ۹۳/۱۱/۲۷ معاونـت محتـرم برنامـه ریـزی 

اسـتانداری کرمـان 
مبلغ کل اعتبار ۱/۶۳۳/۲۵۸/۲۷۰ ریال 

شـرح پـروژه: تکمیـل زیرسـازی و آسـفالت خیابان شـهید محمـد تاجیک و خیابـان زکات و خیابان شـهید عطا ا... تاجیک شـامل 
پخـش MC تولیـد، حمـل و پخـش آسـفالت گرم توپکا با فنیشـر و کوبیدن آسـفالت به طور کـه بعد از کوبیدگـی قطر )ضخامت( 

۵ سـانتی متر باشد. 
لـذا از کلیـه پیمانـکاران دارای صالحیـت و رتبـه بنـدی از معاونت محتـرم برنامه ریزی اسـتانداری کـه دارای سـابقه و تجربه کار 

در زمینـه فـوق الذکـر )راه سـاختمان( مـی باشـند دعوت بعمـل می آید.
زمان و محل تحویل پیشنهادات: تا پایان وقت اداری روز شنبه ۹۴/۴/۶ دبیرخانه شهرداری فاریاب.

زمـان و محـل بازگشـایی پاکتها، پیشـنهادات واصلـه روز دوشـنبه ۹۴/۴/۸ در محل شـهرداری )با حضور اعضا کمیسـیون( مفتوح 
و قرائت مـی گردد.

تضمیـن شـرکت در مناقصـه: مبلـغ ۱۲/۰۰۰/۰۰۰ ریـال )دوازده میلیون ریال( به شـماره حسـاب ۰۱۰۸۷۲۰۰۹۶۰۰۲ بانک ملی 
بـه نـام شـهرداری فاریـاب واریـز واصـل، فیش همـراه با ضمانـت نامه بانکـی به انضمـام قیمت پیشـنهادی خـود را در پاکت الک 

و مهر شـده بـه دبیرخانه شـهرداری تحویـل نمایند. 
سایر شرایط 

- در صورتـی کـه برنـدگان مناقصـه حاضـر بـه انعقـاد قرارداد نشـوند تضمین شـرکت در مناقصه آنها بـه ترتیب به نفع شـهرداری 
ضبط مـی گردد. 

- به پیشنهادات مخدوش و فاقد مدارک الزم ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است. 

- جهـت اطـالع بیشـتر در خصـوص سـایر مشـخصات فنـی پـروژه و همچنیـن آنالیـز قیمـت بـا شـماره تلفـن ۰۹۳۳۳۴۰۷۱۶۲ 
مهنـدس فـالح تمـاس حاصـل فرمائید. 

منصور میرزایی منش- شهردار فاریاب

آگهی تجدید مناقصه عمومی )نوبت دوم(
شـهرداری اختیارآبـاد در نظـر دارد لکه گیری آسـفالت معابر سـطح شـهر خود را بـه متراژ تقریبی دو هـزار تن )۲۰۰۰ 
تـن( پخـش آسـفالت بـا کلیـه مصالـح مـورد نیـاز از طریق مناقصـه عمومـی به شـرکت هـای دارای صالحیـت و رتبه 
بنـدی واگـذار نمایـد لـذا از کلیه اشـخاص و شـرکت های حقیقـی و حقوقی واجد شـرایط و دارای رزومـه کاری دعوت 
بعمـل مـی آیـد از تاریـخ نشـر نوبـت دوم این آگهـی حداکثر به مدت یـک هفته جهت دریافت اسـناد مناقصـه و اطالع 

از شـرایط و جزئیـات کار بـه واحـد امـور قراردادها )امور مالی( شـهرداری مراجعـه نمایند. 
ضمنا هزینه های چاپ چهار نوبت آگهی به عهده برنده مناقصه می باشند. 

حمید ایالقی حسینی 
شهردار اختیار آباد

آگهی مزایده حضوری )نوبت دوم(
شـهرداری اختیارآبـاد در نظـر دارد نسـبت بـه فـروش مقـداری آهـن آالت مسـتعمل بـه شـرح ذیـل از طریـق مزایده 
حضـوری )حـراج( اقـدام نمایـد لـذا از کلیـه اشـخاص حقیقـی و حقوقـی و متقاضـی خرید خواهشـمند اسـت از تاریخ 
نشـر نوبـت دوم ایـن آگهـی حداکثـر بـه مدت یـک هفته جهـت بازدیـد از آهن آالت مـورد مزایـده به شـهرداری واقع 

در اختیارآبـاد خیابـان شـریعتی مراجعـه نمایند. 
۱- مقداری آهن آالت مستعمل   ۲- یک دستگاه اطاق کامیون بنز       ۳- یک دستگاه اطاق کامیون آتکو 

ضمنـا تاریـخ انجـام مزایـده حضوری روز سـه شـنبه سـاعت ۱۰ صبـح مـورخ ۹۴/۴/۲ و مبلـغ تضمیـن ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ 
ریـال می باشـد. 

ضمنا هزینه های چاپ دو نوبت آگهی به عهده برنده مزایده می باشند. 
حمید ایالقی حسینی 
شهردار اختیارآباد

حمایت قاطع نماینده ولی فقیه در کرمان از حسن روحانی؛

فرق روحانی با احمدی نژاد
از زمین تا آسمان است

 رضا عبادی زاده
فرمانـداران،  همایـش  یحیـی جعفـری  سـید 
نماینـدگان احـزاب، گـروه هـا و فعاالن سیاسـی 
اسـتان کرمان که روز چهارشـنبه در اسـتانداری 
روی  کشـور  گفـت:  شـد  مـی  برگـزار  کرمـان 
غلتـک افتـاده بـا اینکـه مشـکالت بسـیار اسـت. 
امـام جمعـه کرمـان بـه نکتـه جالبـی هم اشـاره 
کـرد و ایـن بـود کـه ممکـن اسـت بـه روحانـی 
در انتخابـات قبـل رای نـداده باشـد امـا در حال 
از همـه ارجـح تـر مـی دانـد. وی  او را  حاضـر 

از  کافـی  شـناخت  گذشـته  انتخابـات  گفـت:در 
نامزدهـا نداشـتم.

آقای روحانی را از سـال ها قبل می شـناختم، 
امـا نـام وی از روزهـای اول مطرح نبـود و ممکن 
اسـت رای هـم بـه ایشـان نـداده باشـم. امـا بعد 
سـمت هـا و منصـب هـای و تحصیـالت حوزوی 
در قـم و دکتـرای حقـوق در انگلسـتان را مطلـع 
شـدم و هـم اکنون ایشـان را به همـه نامزدهایی 
کـه در آن زمـان مطـرح بودند، ترجیـح می دهم. 
نماینده ولی فقیه در اسـتان کرمـان افزود: کاری 

در دسـت روحانـی نـدارم و اتفاقا ایشـان نسـبت 
بـه خیلـی هـا کمتـر مـن را تحویـل مـی گیـرد 
امـا مـن بشـدت طرفـدار ایشـان هسـتم زیـرا به 
نسـبت خـوب عمـل مـی کننـد و این بـه معنای 
ایـن نیسـت کـه اشـکالی در کار وجـود نـدارد. 
شـاه کلیـد سـخنان جعفـری امـا جایـی بـود که 
بـه تفـاوت هـای رئیـس جمهـور فعلـی و سـابق 

پرداخت. 

صفحه ۳

نقدی بر »مثلث توسعه اقتصادی استان کرمان«

َترسم َنرسی
به »توسعه«  ای اعرابی

 نکیسا خدیشی

پیشخوان

توسـعه جریانی چنـد بعدی 
تغییـرات  مسـتلزم  کـه  سـت 
اساسـی در سـاخت اجتماعـی، 
طـرز تلقـی عامـه مـردم و نهـاد 
های ملی سـت. الزمه »توسعه« 
اقتصـادی،  رشـد  در  تسـریع 
کاهـش نابرابـری و ریشـه کـن 
کردن فقر مطلق اسـت. در واقع 
»توسـعه« بایستی نشـان بدهد 

نظـام  مجموعـه  کـه 
جغرافیـای  اجتماعـی 
بصـورت  نظـر  مـورد 
هماهنـگ بـا نیازهـای 
و  اساسـی  متنـوع 
خواسـته هـای افـراد و 

گروههـای اجتماعـی از حالـت 
نامطلوب زندگی گذشـته خارج 
شـده و به سـوی وضع یا حالتی 

از زندگی مـادی و معنوی 
بهتر سـوق پیدا کـرده اند.

»توسـعه« را مـی توان 
کلیـد واژه فعالیـت هـای 
استاندار کرمان در ۱۵ ماه 
گذشـته حضورش بعنوان 
نفر اول اجرایی اسـتان دانسـت. 
او از هـر فرصتـی بـرای تشـریح 
برنامه هایش در مسـیر رسـیدن 

»کرمـان«  اسـتان  توسـعه  بـه 
اسـتفاده مـی کنـد. مثلثـی هم 
به همین عنـوان طراحـی کرده 
اسـت. همواره موانـع پیش روی 
مسـیر »توسـعه« را بـا مـردم و 
مسـؤولین بـاال دسـتی خـود در 

میـان می گـذارد. 

ادامه در صفحه ۲

کارگران چینی نیامده 
می روند؟

---------  صفحه 3 ---------

ماجرای پراید و پرادو
---------  صفحه 6 ---------

رئیس کمیسیون اصل نود خبر داد:

188 سفر کفاشیان به خارج از 
کشور در دو سال!

---------  صفحه 7 ---------

کاهش 70 درصدی حجم 
مخازن آب زرند
---------  صفحه 7 ---------

برگزاری نخستین همایش 
تجلیل از پیشگامان دانشگاه 
آزاد اسالمی استان کرمان

---------  صفحه 8 ---------
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22 کاغذ اخبار

تیتر اول
نقدی بر »مثلث توسعه اقتصادی استان کرمان«

تَرسم نَرسی
به »توسعه« ای اعرابی

 نکیسا خدیشی

ادامه از صفحه اول
پاراگـراف  در  »توسـعه«آمده  تعریـف  بـه  نگاهـی 
ابتدایـی امـا دشـواری سـنگ بـزرگ پیـش راه »رزم 
حسـینی « را بیشـتر مشـخص مـی کنـد. کلیـد واژه 
هایـی همچـون »تغییـر طـرز تلقی مردم« ، »تسـریع 
رشـد اقتصـادی« ، » ریشـه کـن کـردن فقـر مطلق« 
کـه تغییـر آنها بـه نظر از عمـر یک دولت هم بیشـتر 

بـه نظـر می رسـد.
در ایـن یادداشـت قصـد تفهیـم معنـای گسـترده 
»توسـعه« را بـه مخترعیـن مثلـث توسـعه ی اسـتان 
نداریـم. بنـا را بر این  می گذاریم که طـرح مطالعاتی 
توسـعه  »مثلـث  ارائـه  از  پیـش  محـوری  دانـش 
استان«گذاشـته شـده اسـت. نکته ای کـه محل ابهام 
در تئـوری موضـوع مثلـث »توسـعه« دیده می شـود 
ماهیـت اضـالع آن اسـت. اسـتاندار کرمان بـه نقل از 
»ایرنـا« گفتـه اسـت که:» بـا تدابیر مختلـف از جمله 
طـرح مثلث توسـعه درصدد رسـانیدن این اسـتان به 
جایـگاه واقعـی خـود در بخـش هـای مختلف اسـت.

وی سـه راس مثلث توسـعه را متشـکل از فرمانداران، 
و  اسـالمی  شـورای  مجلـس  در  مـردم  نماینـدگان 
سـرمایه گـذران و کارآفرینان عنـوان و ائمه جمعه در 
شهرسـتان هـا را ناظـران بـر مثلـث توسـعه اقتصادی 

کرد.« معرفـی 
اینکـه هـر یـک از ایـن راسـهای مثلـث بـه چـه 
دنبـال  را  ای  وظیفـه  چـه  و  شـده؟  انتخـاب  دلیـل 
مـی کنند؟آیـا مثـال فرمانـداران و نماینـدگان نمـی 
بعنـوان  راس  یـک  در  یکدیگـر  کنـار  در  توانسـتند 
مسـوولین جـای بگیرنـد؟ هـم موضوعـی نیسـت کـه 
مـورد سـوال ایـن یادداشـت باشـد. پرسشـی کـه اما 
جـای طـرح دارد و حلقـه مفقـوده یـا پاشـنه آشـیل 
طـرح »مثلـث توسـعه اسـتان« مـی تـوان از آن یـاد 
کـرد. عـدم توجـه بـه نقـش رسـانه هـا در ایـن طرح 

سـه ضلعـی اسـت. 
بـه وسـائل ارتباط جمعی اعـم از رادیـو، تلویزیون، 
سـینما، نشـریات چاپی و ایـن روزها اینترنتی رسـانه 
مـردم  شـدن  اجتماعـی  بـه  هـا  گویند.رسـانه  مـی 
کمـک مـی کننـد و در پیشـبرد توسـعه نقـش دارند.

آنهـا ارزش هـا را شـکل مـی دهنـد و بـه بـاال رفتـن 
دانـش عمومـی کمـک مـی کننـد. رسـانه مـی تواند 
نقـش مثبـت ، منفـی و یـا هـر دو را همزمـان ایفـا 
کند.امـروزه افـکار عمومـی بـا عینـک رسـانه هـا بـه 
موضوعـات نـگاه مـی کننـد. مفهـوم »جهـان رسـانه 
ای شـده « ایـن نقـش را پراهمیـت تـر القا مـی کند.

همـه ی نظریـه پـردازان عرصـه توسـعه از »لرنر«، 
»راجـرز«، »مـک کلـه لند«»میـردال« تـا » سـریع 
القلـم« و » حسـین عظیمـی« بـر اسـتفاده از کارکرد 
رسـانه هـا در راسـتای افزایـش آگاهـی ، آمـوزش و 
بـه  رسـیدن  راه  دارند.آنهـا  تاکیـد  رسـانی  اطـالع 
توسـعه را افزایـش آگاهـی و آموزش افـراد جامعه می 
دانند.مسـاله ای کـه بـا ابـزاری بـا نـام رسـانه امکان 
پذیـر اسـت. توسـعه زمانـی محقق می شـود که همه 
ی جنبـه هـای آن دوران گـذار را پشـت سـربگذارند.

و »رشـد  اقتصـادی«  »نوسـازی  بـه  مگـر دسـتیابی 
اقتصـادی درون زا« تعریفـی غیـر از عملکـرد پیچیده 
و  اقتصـادی  تـالش  و  کـه حاصـل سـعی  اقتصـادی 
داشـته  توانـد  مـی  اسـت،  »جامعـه«  یـک  صنعتـی 
باشـد؟ در جامعـه ای کـه درآمـد سـرانه پایینی دارد، 
شـاخص تولیـد صنعتـی پاییـن است،سـطح کارآیـی 
کارکنـان در پاییـن تریـن حـد ممکـن مـی باشـد و 
فرآینـد واسـطه گـری و »داللیسـم« بیداد مـی کند، 
انگیـزه ای بـرای گـذر از مرحلـه سـنتی بـه مرحلـه 
خیـز و باالتـر وجـود دارد؟مگـر نـه اینکـه رسـانه هـا 
بایسـتی در کنـار سـایر عوامل همچون بهبود شـرایط 
کسـب و کار، ایجـاد انگیـزه بـرای سـرمایه گـذاری، 
اطالعـات و قوانیـن شـفاف و بـه حرکـت بـه سـمت 
امـروزه  لـذا همانطـور کـه  ببخشـند؟  توسـعه جـان 
بـرای کنتـرل میزان مصـرف آب، سـاماندهی وضعیت 
رانندگـی ، بهینـه سـازی مصرف برق رسـانه ها نقش 
آفریـن هسـتند ،گفتـن از »مثلـث توسـعه« هم بدون 
نقـش پـر رنگ رسـانه هـا همچـون بـارداری ۹ ماهه 

نارس اسـت. طفلـی 
شـاید پاسـخ آقـای رزم حسـینی ایـن باشـد کـه 
مثلـث  بـه  ایـم  خواسـته  بارهـا  هـا  رسـانه  از  :»مـا 
توسـعه کمـک کننـد و نقـش خـود را ایفـا نماینـد« 
جـواب این اسـت کـه :مگـر فرمانـداران و نمایندگان 
مجلـس نقـش خـود را انجام نمـی دادند کـه به راس 

هـای خیمـه سـه ضلعـی توسـعه اضافـه شـدند؟
هـر چنـد کـه امضـای توافـق نامـه هـای سـرمایه 
گـذاری خـرد و کالن نویـد روزهـای روشـنی بـرای 
پهناورتریـن اسـتان کشـور دارد امـا به نظر می رسـد 
ایـن الگـوی تغییـر سـاختاری بـرای پیـش رفتـن به 
سـوی توسـعه نیازمنـد گـره خـوردن جامعـه رسـانه 
ای اسـتان آن هـم نـه بـه شـکل شـمایلی و نمادیـن 
بلکـه به صـورت کارکردی و عملگرایانـه به راس های 
مثلـث اسـتان را دارد. پتانسـیلی کـه امـروز اگـر بـه 
شـیوه ای مدیریـت شـده کنـار اسـتاندار بـود فریـاد 
ایشـان در خصـوص »عـدم تطابـق اختیـارات مدیران 
بـا مسـوولیت هـای آنهـا« را در فرصـت کمتـری بـه 
مشـکل اساسـی کشـور و سـطح افـکار عمومـی مـی 

. ند کشا

از  جمهـور  رئیـس  اجرایـی  معـاون 
طـرح  اعتبـار  تخصیـص ۱۰۰درصـدی 

هـای تعهـدی دولـت در اسـتان هـا تـا 
پایـان ماه جـاری خبـر داد. بـه گزارش 

مهـر، محمـد شـریعتمداری بعدازظهـر 
زنـی  کلنـگ  مراسـم  در  پنجشـنبه 
کارخانـه السـتیک سـازی خـرم آبـاد با 
اشـاره بـه اینکه ۷۵ هـزار پـروژه بزرگ 
اجـرا  دسـت  در  کشـور  در  کوچـک  و 
اسـت، اظهار داشـت: ایـن تعـداد پروژه 
نیازمنـد بـه ۴۵۰ هـزار میلیـارد اعتبـار 

هسـتند. 
وی بـا بیـان اینکـه ایـن در حالیسـت 
کـه کل اعتبـارات عمرانـی کشـور حدود 
۳۰ هـزار میلیـارد بـوده و بـرای اجـرای 
اعتبـارات  بـه  نیـاز  پـروژه  تعـداد  ایـن 
بیشـتری داریـم، تصریـح کرد: بـه همین 

دلیـل دولـت از سـازمان هـا، بانـک هـا، 
نهادهـای خصوصـی، دولتـی و غیردولتی 
بـرای سـرمایه گـذاری و اجـرای پـروژه 
هـا دعـوت کـرده اسـت. شـریعتمداری با 
بیـان اینکـه دولـت نمـی خواهـد کلنگی 
بـه زمیـن بزنـد کـه بـه نتیجـه نرسـد، 
تصریـح کـرد: نتیجـه چنیـن تصمیماتـی 
درگذشـته وجـود ۷۵ هـزار پـروژه نیمـه 

تمـام در کشـور اسـت.
معـاون اجرایـی اظهـار داشـت: بودجه 
عمرانـی کشـور در سـال ۹۱ بالـغ بـر ۱۱ 
هـزار میلیـارد تومان بـود که ایـن میزان 
در سـال هـای ۹۲ و ۹۳ بـه ترتیـب بـه 

۲۱.۵ و ۳۲ هـزار میلیـارد تومـان ارتقـاء 
یافـت. وی یـادآور شـد: یکـی از برنامـه 
هـای دولـت ایـن اسـت کـه تـا قبـل از 
پایـان ایـن مـاه تخصیـص هـای عمرانـی 
بـه خصوص طرح هـای تعهـدی دولت را 
بـه صـورت ۱۰۰ درصـدی در اسـتان هـا 

کند. محقـق 
معـاون اجرایـی رئیس جمهـور یکی از 
مشـکالت اصلی کشـور را عدم تـوازن در 
توسـعه بحـش هـای گوناگـون دانسـت و 
اظهـار داشـت: دلیـل ایـن امـر نیـز نبود 
مشـوق هـای الزم بـرای سـرمایه گذاری 

بخـش خصوصی در کشـور اسـت.

تخصیص۱00درصدی اعتبار طرح های تعهدی دولت در استان ها تاپایان خرداد

تبرئه مهدی 
هاشمی از اتهام 
جاسوسی

ماجـرای  پایـان  باالخـره 
شـد.  معلـوم  هاشـمی  مهـدی 
کـه  هاشـمی  ا...  آیـت  فرزنـد 
پـس از انتخابـات ۸۸ بـا فشـار 
زیـادی مواجـه بـود، حـاال باید 
بـرود.  زنـدان  بـه  سـال   ۱۰

حجت االسـالم محسـنی اژه ای طـی سـخنانی که توسـط خبرگـزاری فارس 
منتشـر شـده اظهـار کـرد: مهـدی هاشـمی دارای جرایمی نظیـر اختالس، 
ارتشـاء و مسـائل امنیتـی اسـت کـه هـر سـه حکـم بـا رعایـت مـاده ۱۳۴ 
قانـون مجازات اسـالمی توسـط دادگاه تجدیدنظر تائید و دیروز ابالغ شـده 
اسـت. وی تصریـح کـرد: مهـدی هاشـمی سـه جرم داشـته که طبـق ماده 
۱۳۴ قانـون مجـازات اسـالمی هر یـک از جرایم، مجازات مسـتقل می گیرد 
و در مقـام اجـرا نیـز طبـق همین ماده قانونی اشـد آن حکم اجرا می شـود. 
محسـنی اژه ای بـا بیـان اینکـه مهـدی هاشـمی در کیفرخواسـت ۱۲ اتهام 
داشـت کـه دادگاه بـدوی آنها را ادغـام کرد، افزود: مهدی هاشـمی اتهامات 
دیگـری در کیفرخواسـت داشـت  کـه برخـی از اتهامـات را دادگاه بـدوی با 
هـم ادغـام کـرد و اعـالم کردند درسـت اسـت که عناویـن جرایـم مختلف 
اسـت امـا یـک فعـل و یک جـرم نیسـت لذا برخـی اتهامـات ایشـان ادغام 
و از برخـی تبرئـه شـدند. معـاون اول قـوه قضائیـه بیـان داشـت: مهـدی 
هاشـمی در خصوص جاسوسـی تبرئه شـد اما برخی مسـائل امنیتی مانند 
اختـالس و ارتشـاء را دادگاه بـدوی حکـم داد و دادگاه تجدیدنظـر نیـز 
بـا رعایـت مـاده ۱۳۴ قانـون مجـازات اسـالمی تائید کـرد. محسـنی اژه ای 
افـزود: در مـورد اختـالس طبـق قانـون اگـر چنانچـه تـوأم بـا جعل باشـد 
مجـازات بیـن هفـت تـا ۱۰ سـال اسـت اگـر بـدون جعل باشـد بیـن پنج 
تـا ۱۰ سـال خواهـد بـود طبـق مـاده ۱۳۴ قانون مجـازات اسـالمی حاکم 
موظـف اسـت کـه ۱۰ سـال را بدهـد. وی بیان داشـت: در مورد رشـوه نیز 
طبـق قانـون اگـر کسـی از مبلغـی باالتر رشـوه گرفته باشـد از پنـج تا ۱۰ 
سـال مجـازات می شـود کـه بر اسـاس مـاده ۱۳۴ قانـون مجازات اسـالمی 
۱۰ سـال در نظـر گرفتـه می شـود، مسـائل امنیتـی نیـز بیـن دو سـال تـا 
پنـج سـال اسـت که طبـق این مـاده قانونـی بایـد اکثریت مجـازات درنظر 
گرفتـه شـود. محسـنی اژه ای اظهـار کـرد: حکـم مهـدی هاشـمی در مقـام 
اجـرا یکـی از اینهـا کـه باالتـر اسـت اجـرا می شـود یعنـی عمال ۱۰ سـال 

اجـرا خواهد شـد.
چنـدی پیـش بـود کـه در فضـای مجـازی کلیپـی بـا عنـوان »پشـتش 
گرمـه« منتشـر شـده بـود کـه بـه طـور مسـتقیم در ارتبـاط بـا مهـدی 
هاشـمی بـود. گروهـی که این کلیپ را سـاخته بودند قصد داشـتند نشـان 
دهنـد کـه مهـدی هاشـمی بـا تخلفـات زیـاد، همچنـان بـه فعالیـت های 
خـود ادامـه مـی دهـد. حـاال امـا سـخنگوئی قـوه قضائیـه از تاییـد حکـم 

مهـدی هاشـمی خبـر داد تـا ایـن پرونـده هـم بـه پایان برشـد.

جزئیات تازه 
از ویروس شنود 
مذاکرات هسته ای

کارشـناس فرانسـوی گفت: 
ویـروس اسـرائیلی هـا با هدف 
اعضـای  مکالمـات  شـنود 
خصـوص  در  کننـده  مذاکـره 
ایـران  ای  هسـته  مسـئله 
طراحـی شـده بود. بـه گزارش 

واحـد مرکزی خبر شـبکه پنج تلویزیون فرانسـه گـزارش داد: این ماجرا 
بـه یـک رمـان جاسوسـی شـباهت دارد. ماجـرا از جایی شـروع شـد که 
چنـد شـرکت بـزرگ امنیـت انفورماتیـک متوجه شـدند که هـدف یک 
حملـه سـایبری قـرار گرفته انـد. مجری از سـلیمان ذیغیدور کارشـناس 
مسـایل بین المللی در این باره سـوال کرد. وی گفت: مسـئله اینجاسـت 
کـه ایـن ویـروس بـرای جاسوسـی از مذاکـرات محرمانـه ایـران و پنـج 
قـدرت شـورای امنیـت سـازمان ملل بـه اضافه آلمـان اختراع شـد. این 
مذاکـرات از سـال دو هـزار و دوازده آغـاز شـد و هجـده مـاه بـه طـول 
انجامیـد. چـرا از ایـن مذاکـرات جاسوسـی شـد؟ احتمـاال بـرای این که 
مذاکـرات را بـه هـم بزننـد. حـال بایـد دیـد که عامـالن این جاسوسـی 
چطـور عمـل کـرده انـد. این جاسوسـی بـا آلوده کـردن رایانـه هایی در 
سـه کشـور آلمـان، سـوئیس و اتریش محل اسـکان هیات هـای مذاکره 
کننـده انجـام گرفتـه اسـت. ایـن رایانه هـا از سـوی اعضای ایـن هیات 
هـا مـورد اسـتفاده قرار مـی گرفتنـد. این ویروس بسـیار پیشـرفته بوده 
اسـت، بـه حدی کـه فقط حکومت هـا می تواننـد آن ها را بسـازند. این 
ویـروس احتمـاال توانایـی ورود بـه تجهیـزات اداره کننـده دوربین های 
محافظتـی در داخـل هتـل هـا و همچنیـن رایانه های مربوط به شـماره 
اتـاق هـر نماینـده را داشـته اسـت و از امکان شناسـایی گفتگـو بین هر 
یـک از اعضـای ایـن هیـات هـا و محتـوای مکالمـات آن هـا برخـوردار 
بـوده اسـت. بـا ایـن ویـروس گفـت و گوهـای هجـده ماهـه بـدون آن 
کـه بهتریـن سـرویس هـای امنیتـی جهان متوجه شـوند، شـنود شـده 
اسـت. امـا ایـن بدان معنا نیسـت که ایـن اقدام بـه هیچ وجـه غیر قابل 
شناسـایی نبوده اسـت. چرا کـه روزنامـه نیویورکی وال اسـتریت ژورنال 
در مـاه مـه اعـالم کرد که کاخ سـفید به محـض آغاز مذاکـرات محرمانه 
بیـن آمریکایـی هـا و ایرانـی هـا به هیـات آمریکایـی خبـر داد که هدف 
جاسوسـی اسـرائیلی هـا قـرار دارند، اما کاخ سـفید در قبال این مسـئله 
موضـع تهاجمـی اتخـاذ نکـرد. اسـرائیل بـه طور قطـع با گفتـن این که 
ابزارهـای دیگـری بـرای جمـع آوری اطالعـات در خصـوص ایـن گفـت 
و گـو هـا در اختیـار دارد، هرگونـه دخالـت در ایـن جاسوسـی را انـکار 
کـرد. امـا یـک سـوال همچنـان بی جـواب مانـده اسـت. آیا افشـای این 
جاسوسـی پانـزده روز پیـش از سـی ام مـاه ژوئـن زمـان تعییـن شـده 
بـرای دسـتیابی بـه توافـق نهایـی در خصـوص برنامـه هسـته ای ایـران 

اتفاقـی بوده اسـت؟

ملت پشتیبان تیم 
مذاکره کننده اند

رئیس مجلس شـورای اسالمی 
علیـه  شـده  اعمـال  تحریم هـای 
ایـران اسـالمی را ظالمانه برشـمرد 
و گفـت: در مجمـوع تحریم هـا در 
۲۰ تـا ۳۰ درصـد مشـکالت نقش 
دارد و بقیـه به مشـکالت داخلی ما 
برمی گـردد. گزیـده صحبـت های 
علـی الریجانـی را بـه نقـل از مهر 

در زیـر مـی خوانید:
 راه و رسـم مجاهـدت را ملـت ما پذیرفته و راه شـهدا در زندگی ما فراموش  شـده 

نیسـت و این مسـیر عزتمندی برای کشـور ما به شـمار می رود.
 همـه رجـال و گروه هـای سیاسـی کشـور از هـر خطـی کـه باشـند، در مسـائل 
هسـته ای ایـران تردیـد ندارنـد و آن را حـق خـود می داننـد، اما راهی کـه غرب در 

قبـال مسـائل هسـته ای دنبـال می کند، حق نیسـت.
 ما در زمان جنگ که صدام مرتب از سـالح شـیمیایی اسـتفاده می کرد، هیچ گاه 

از این سـالح بهره نبردیم، زیرا رهبر انقالب اسـتفاده از آن را جایز نمی دانسـت.
 وقتـی رهبـر دینـی عنوان مـی کند قائل به سـالح هسـته ای نیسـتیم، بنابراین 
چـه لزومـی دارد که غـرب مخالفت می کند، زیـرا ما باالتر از فتوای شـرعی، چیزی 

داشت. نخواهیم 
 آمریکایی هـا چنـد سـال پیـش گزارشـی از نظر اطالعاتی منتشـر کردنـد که در 
آن آمـده بـود کـه از سـال ۲۰۰۳ هیچ گزارشـی مبنی بر دسـتیابی ایران به سـالح 

هسـته ای مشاهده نشـده است.
 آمریکایی هـا خـود توافـق کرده انـد کـه در زمینـه هسـته ای مذاکره شـود و این 
امـر مربـوط به اواخـر دولت قبلی بوده اسـت ولی ایـران گفت تا زمانـی که موضوع 
غنی سـازی هسـته ای را نپذیریـد، مذاکـره نمی کنیـم و آنـان نیـز کتبـاً موضـوع 
غنی سـازی را پذیرفته انـد و اکنـون در بیرون پُز می دهند که فشـارها سـبب شـده 

که ایـران مذاکـره را بپذیرد.
 اینکـه امـروز آمریکایی هـا حرف جدیدی می زننـد، برای این اسـت که آنها تصور 

می کننـد ملت ایـران به این مذاکره نیـاز دارد.
 اگـر تصـور کننـد کـه می توانند بـه ملت ایران فشـار بیاورنـد، بیهوده اسـت و به 
زودی بـه همـه ایـران ثابت می شـود، ملت ایـران در همـه عرصه ها توانمند اسـت.

 ملـت پشـتیبان تیـم مذاکره کننده اسـت و غربی هـا بدانند که بـا یک عقبه ملی 
هستند. مواجه 

 بایـد همـه روی مسـاله تولیـد داخلی و رونـق آن همت کنیـم و دولت نیز زمینه 
آن را فراهـم کند.

 امـروز وظیفـه مهم حمایت از تولید را داریـم، قانون رفع موانع تولیدپذیر تصویب 
شـد و امیدواریم دولت نیـز آن را اجرایی کند.

 برخـی کشـورها بـه جـای اینکـه بـه ملت خـود تکیـه کنند، بـه دیگـران تکیه 
کرده انـد، در حالـی کـه کشـورهای دیگـر بـه دنبال منافعشـان هسـتند.

 پاییـن آمـدن قیمـت نفـت را ضرر به همه مسـلمانان اسـت. امروز بالیـی که در 
منطقـه ایجـاد شـده، هماننـد گروه هـای تکفیـری در عـراق، سـوریه و یمن نتیجه 

توطئه اسـتکبار است.

مجلسقوه قضائیه

دولت 

بین الملل

دادسـتان کل کشـور گفـت: وصـل کردن 
آب خوردنمـان به مذاکـرات خطای راهبردی 
اسـت. بـه گـزارش تسـنیم، ابراهیـم رئیسـی 

در  سـخنانی  طـی  کشـور،  کل  دادسـتان 
دومیـن همایـش »امنیـت پایدار« کـه در در 
دانشـگاه جامع امام حسـین )ع( برگزار شـد، 

اظهار داشـت: امنیت یعنی مصونیت بخشـی 
بـه فـرد، جامعـه، اسـالم و نظـام بـرای نیـل 
بـه اهـداف عالـی قرآنـی. وی بـا بیـان اینکه 
مهمتریـن مولفـه امنیـت ملـی مـا، اعتقـاد و 
ایمـان مـردم اسـت، افـزود: ظرفیـت سـازی 
در فـرد و جامعـه بـرای ایجـاد امنیـت، باعث 
کاهش تهدیدات دشـمن می شـود. دادسـتان 
کل کشـور همچنین تحمـل و صبر را از رموز 
مهـم امنیـت زایـی در جامعـه و فـرد عنـوان 
کـرد. رئیسـی بـا بیـان اینکه نظـام جمهوری 
اسـالمی در بحـث امنیـت، تنهـا بـه امنیـت 
شـهروندان ملـی خود نمی اندیشـد،  با اشـاره 

به حوادث کشـور سـوریه اظهار داشـت: آنچه 
کـه امروز در این کشـور اتفـاق می افتد، دفاع 
از امنیـت پایـدار اسـت. وی همچنیـن »آل 
سـعود« و »آل خلیفـه« را امتـداد راهبـردی 
دشـمن و ایسـتادگی مـردم منطقـه در برابـر 
ظلـم را امتـداد راهبـردی جمهوری اسـالمی 
دانسـت. دادسـتان کل کشـور بـا تاکیـد بـر 
اینکـه اعتمـاد به دشـمن بـا منظومـه امنیت 
ملـی و نظـام سـازگاری نـدارد ، تصریـح کرد: 
امنیـت هر فرد دلـداه ای به خـدا در هرجای 
دنیـا بـه امنیـت مـا وابسـته اسـت. رئیسـی 
گفـت: اینکه آب خوردن خـود را به مذاکرات 

وابسـته بدانیـم، یک خطـای راهبردی اسـت  
که دشـمن خواسـته یـا ناخواسـته از این ُکد 
اسـتفاده خواهـد کـرد. انسـان نباید خـود را 

محتـاج دشـمن نشـان دهد.
چنـدی پیـش بـود کـه حسـن روحانـی 
گفتـه بـود: اینکه می گوئیـم تحریـم ظالمانه 
از بیـن بـرود برخـی چشـم خـود را بی خـود 
نچرخاننـد، تحریـم هـا بایـد از بیـن بروند تا 
سـرمایه گـذار به کشـور بیاید و باید سـرمایه 
گـذاری انجـام شـود از مشـکل آب خـوردن 
مـردم تا مشـکالت مالـی و بانکی مـردم حل 

. شود

انتقاد دادستان کل کشور از روحانی
دادستان

ایران بار دیگر 
سومین تولیدکننده 

بزرگ اوپک شد
اوپـک  ژوئـن  مـاه  گـزارش 
ایـران  کـه  اسـت  آن  از  حاکـی 
مـاه  در  نفـت  تولیـد  رشـد  بـا 
میـالدی گذشـته بـار دیگـر در 
تولیدکننـدگان  سـوم  جایـگاه 
نفـت قـرار گرفـت. بـه گـزارش 
ایرنـا از روابـط عمومـی وزارت نفـت، منابـع ثانویـه اعـالم کردنـد تولید نفت 
خـام ایـران در مـاه مه نسـبت بـه آوریل روزانـه هزار بشـکه افزایـش یافت و 
بـه دو میلیـون و ۸۴۵ هـزار بشـکه در روز رسـید. ایـن آمـار نشـان می دهد، 
ایـران در مـاه مـه، امـارات را کـه مـاه پیـش رقابـت نزدیکـی بـا آن داشـت 
کنـار زده و پـس از عربسـتان و عـراق سـومین تولیدکننـده بـزرگ سـازمان 
کشـورهای صادرکننـده نفـت شـده اسـت.  عراق در مـاه مه با افزایـش تولید 
روزانـه ۱۰۴ هـزار بشـکه ای جایـگاه خـود را به عنـوان دومین تولیـد کننده 
بـزرگ اوپـک پس از عربسـتان حفظ کـرده و در ایـن ماه روزانه سـه میلیون 
و ۸۰۰ هـزار بشـکه تولید کرده اسـت. تولیـد نفت عراق در مـاه آوریل روزانه 
سـه میلیـون و ۶۹۵ هـزار بشـکه بـود. براسـاس ایـن گـزارش، تولیـد نفـت 
عربسـتان در مـاه مـه روزانـه چهار هزار و ۳۰۰ بشـکه کاهش داشـته اسـت.

نباید ماهواره ها 
را با اجبار از بین 

خانواده ها جمع کرد
سـازمان  بسـیج  رئیـس 
نبایـد  گفـت:  مسـتضعفین 
بیـن  از  اجبـار  بـا  را  ماهواره هـا 
بلکـه  کـرد،  جمـع  خانواده هـا 
بایـد بـا اسـتفاده کنندگان آن به 
بحـث نشسـت و آن هـا را قانـع 
کـرد. در واقـع بایـد از درون انضبـاط ایجـاد کـرد؛ زیـرا اگـر باور قلبی نباشـد 
هیـچ کاری بـه ثمـر نخواهـد نشسـت کـه در ایـن راسـتا تشـکیل حلقه هـای 
صالحیـن می توانـد نقـش قابل توجهی داشـته باشـند. به گـزارش »انتخاب«، 
سـردار نقـدی افـزود: در جنـگ سـخت تکلیـف مـردان سـنگین تر بـود، ولی 
در جنگ نـرم تکلیـف زنـان مملکـت سـنگین تر اسـت؛ چراکـه عالوه بـر توجه 
بـه عقایـد و باورهـای خـود وظیفـه تربیـت فرزنـدان را نیـز بـر عهـده دارنـد. 
همچنیـن حلقه هـای تربیتـی و فعالیت هـای عمیـق سـازندگی معنـوی کاری 
پایـه ای و اساسـی اسـت و در اصل محکم ترین سـد در مقابـل تهاجم فرهنگی 
اسـت؛ لذا نباید از توجه به آن غافل شـد. رییس سـازمان بسـیج مسـتضعفین 
یـادآور شـد: همـه مـا بایـد بـا هم یـک دل و یک صـدا شـویم تا چـرخ صنعت 
و تولیـد بچرخـد، از ایـن رو برنامه ریـزی در اینجـا اسـت کـه حائـز اهمیـت 

می شـود.

پنج ساعت مذاکره 
برای تکمیل متن 

توافق جامع
خارجـه  وزیـران  معاونـان 
ایـران و آمریکا به همـراه معاون 
سیاسـت  کننـده  هماهنـگ 
روز  اروپـا  اتحادیـه  خارجـی 
پنـج شـنبه ، پنج سـاعت در دو 
نشسـت بـرای رفـع اختالفـات 
و تکمیـل متـن توافـق جامـع مذاکـره کردنـد. دومین نشسـت سـید عباس 
عراقچـی و مجیـد تخـت روانچـی با وندی شـرمن و هلگا اشـمید از سـاعت 
۱۵ بـه وقـت ویـن - ۱۷ و ۳۰ بـه وقـت تهـران - شـروع شـد و پـس از 
سـه سـاعت پایـان یافـت. نشسـت صبح هـم دو سـاعت بـه طـول انجامید. 
همزمـان، تیم های کارشناسـی هم به ریاسـت حمید بعیدی نژاد و اسـتفان 
کلمنـت کار بـر روی ضمائـم را ادامـه دادنـد. پـس از ایـن نشسـت هـا، تیم 
هـای مذاکـره کننده جلسـات مشـاوره داخلی تشـکیل دادند. ایـن هفتمین 
دور از مذاکـرات بـرای نـگارش متـن توافـق جامع اسـت. پنـج دور قبلی در 
ویـن و یـک دور در نیویـورک انجـام شـد. مهلـت خودخوانـده ایـران و ۵+۱ 
بـرای پایـان مذاکـرات دهـم تیرمـاه بـه پایان می رسـد . بـا این حـال ایران 

گفتـه کـه در پـی توافـق خـوب اسـت و مقیـد بـه زمـان نیسـت.

خبر خبر خبر



شماره پیاپی 393   دوره جدید شماره 24
شنبه 23 خردادماه 1394 

w w w . k e r m a n j o u r n a l i s t s . c o m
اگر مطلب این صفحه را پسندیده اید

شماره              را پیامک کنید 

پیامک : 
50002203034

3 کرمان ویج3

خبر
افتتاح یک خانه بهداشت

 در قلعه گنج 
خانـه بهداشـت روسـتای سـلمانیه از توابـع بخـش چـاه 
دادخـدای شهرسـتان قلعـه گنـج بـا حضـور محمد سـعیدی 
کیـا رییس بنیاد مسـتضعفان انقالب اسـالمی افتتاح شـد. به 
گـزارش ایرنا رییس دانشـگاه علوم پزشـکی جیرفـت در آیین 
افتتـاح ایـن خانـه بهداشـت گفـت: مرکـز بهداشـتی درمانـی 
سـلمانیه بـا اعتبـار ۵۰۰ میلیـون ریـال احداث شـده اسـت و 
شـش هـزار و ۴۰۰ نفـر از خدمـات آن بهـره منـد می شـوند. 
محمدرضـا محمـدی افـزود: ایـن مرکـز بهداشـتی درمانی در 
فاصلـه ۸۰ کیلومتـری قلعـه گنـج قـرار دارد و خدمـات ایـن 
مرکـز بـه مـردم بخش چـاه دادخـدا تا روسـتای صـوالن ارایه 
مـی شـود. وی خاطرنشـان کـرد: در کنار خانه های بهداشـت 
روسـتایی سـاخت بیمارسـتان قلعه گنـج هم در دسـت انجام 
اسـت کـه مراحـل نهایی خود را سـپری می کنـد و در صورت 
تحویـل به دانشـگاه علوم پزشـکی نسـبت به تجهیـز آن اقدام 
خواهیـم کـرد. بنیاد مسـتضعفان در قلعـه گنج که بـه عنوان 
شـهر نمونه اقتصاد مقاومتی معرفی شـده در راسـتای توانمند 
سـازی مـردم ایـن منطقـه و رفـع محرومیـت اقدام بـه اجرای 
طـرح هـای عمرانی و اقتصـادی در بخش هـای مختلف کرده 

است.

برگزاری دومین بزرگداشت
 یازدهمین دوره انتخابات ریاست  

جمهوری در کرمان
معـاون سیاسـی، امنیتـی و اجتماعـی اسـتانداری کرمـان 
گفـت: دومیـن آییـن بزرگداشـت یازدهمیـن دوره انتخابـات 
ریاسـت جمهوری در اسـتان کرمـان بـا محوریـت اسـتانداری 
کرمـان برگـزار خواهـد شـد. بـه گـزارش ایسـنا حمیـد ذکاء 
اسـدی در جلسـه سـتاد هماهنگـی و برنامـه ریـزی حماسـه 
بـزرگ ملـت ایـران در یازدهمین دوره ریاسـت جمهـوری که 
در سـالن پیامبـر اعظـم )ص( اسـتانداری کرمـان برگزار شـد، 
از برگـزاری دومین آیین بزرگداشـت یازدهمین دوره انتخابات 
ریاسـت جمهوری در اسـتان کرمـان خبـر داد و افـزود: ایـن 
مراسـم ساعت ۱۷روز یکشـنبه با سخنرانی محمد علی نجفی 
مشـاور رئیـس جمهـور در خانه شـهر کرمـان با حضور اقشـار 
مختلـف مـردم برگـزار خواهد شـد. وی با اشـاره بـه اینکه این 
مراسـم امسـال با محوریت دولت در سراسـر اسـتان ها برگزار 
خواهـد شـد، یـادآور شـد: هـدف از ایـن مراسـم بزرگداشـت 
حماسـه مردمی در انتخابـات ۲۴ خرداد که باعـث اقتدار نظام 
جمهـوری اسـالمی گردیـد و بازگو کـردن اقدامـات و فعالیت 
هـای دوسـاله دولـت تدبیر و امید اسـت لذا بایـد با هماهنگی 
اداره کل سیاسـی انتخاباتی اسـتانداری کرمان از کلیه احزاب، 
گـروه ها و تشـکل های سیاسـی، نمایندگان مـردم در مجلس 
شـورای اسـالمی و اقشـار مختلف مـردم برای شـرکت در این 

مراسـم دعوت شـود.

عدم مقاوم سازی تأسیسات زیربنایی 
در برابر بحران های طبیعی

رئیـس دانشـگاه علوم پزشـکی کرمـان گفـت: بسـیاری از 
تاسیسـات حیاتـی و زیربنایـی کشـور در برابـر بحران هـای 
طبیعـی مقاوم سـازی ندارنـد و اسـتانداردها در ایـن زمینـه 
رعایـت نمی شـود.  به گـزارش فـارس علی اکبر حقدوسـت در 
همایـش برنامه ریزی و تصمیم گیـری اثربخش مدیریت بحران 
واحدهـای عملیاتـی در بحران هـای طبیعـی و انسان سـاخت 
اظهـار داشـت: حـوادث طبیعـی هـزاران انسـان را بـه گام 
مـرگ می کشـاند. وی افـزود: ایـران کشـور پرخطـری نسـبت 
بـه کشـورهای منطقه اسـت و بایـد این باور را داشـته باشـیم 
کـه همیشـه در معـرض انـواع آسـیب ها و خطرهـا هسـتیم و 
بایـد برنامه ریـزی جـزو سـرلوحه کار مـا باشـد. حقدوسـت 
تصریـح کـرد: اکثـر شـهرهای اصلـی کشـور حادثـه زلزلـه به 
شـدت آنهـا را تهدیـد می کنـد و اسـتان های محـدودی مانند 
اصفهـان خطر کمتـری در زمینـه زلزله دارند. رئیس دانشـگاه 
علوم پزشـکی کرمـان گفت: ما در زمینه مقاوم سـازی سـازه ای 
و غیرسـازه ای در زمینـه آماده سـازی و مقابلـه با زلزله درسـت 
عمـل نمی کنیـم. وی بیان کرد: بسـیاری از تاسیسـات حیاتی 
و زیربنایی در کشـور مقاوم سـازی ندارند و اسـتانداردها در این 
زمینـه رعایت نمی شـود و بایـد برنامه ریزی کنیم. حقدوسـت 
خاطرنشـان کـرد: مـا بایـد کاری کنیـم تراکـم جمعیتـی در 
شـهرهای پرخطـری ماننـد تهـران کم شـود و اسـتان کرمان 
بـه دلیل اینکـه تراکم جمعیتی کمـی دارد، خسـارت کمتری 
در  افـزود:  کرمـان  علوم پزشـکی  دانشـگاه  رئیـس  می بینـد. 
کشـورهای اروپایی در زمینه پیشـگیری از حوادثی مانند زلزله 
یـک دالر سـرمایه گذاری کننـد و حدود هشـت دالر از حوادث 

کوتـاه و بلند مـدت جلوگیـری می شـود.

کشور به 
مجاهدت اقتصادی 
نیاز دارد

اسـتاندار کرمان گفت: کشـور 
نیـاز به مجاهـدت اقتصـادی دارد 
لـذا بایـد فرهنـگ دفـاع مقـدس 
گیریـم.  بـکار  اداره کشـور  در  را 
عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
رزم  علیرضـا  کرمـان  اسـتانداری 

حسـینی عصر پنجشـنبه در چهاردهمین یادواره سـرداران و ۵۳ شـهید منطقه 
خنامـان رفسـنجان افـزود: اگـر مـی خواهیـم کشـوری سـربلند داشـته باشـیم 
و در نظـام جمهـوری اسـالمی تنفـس کنیـم بایـد بـا گرفتـن درس اخـالص و 
صداقـت از شـهدا بـه ایـن مهـم دسـت یابیم کـه البته مسـئوالن در ایـن زمینه 
بایـد از خودشـان آغـاز کننـد. اسـتاندار کرمـان گفت: اگـر امروز با هجمـه ای از 
مشـکالت اقتصـادی روبـرو هسـتیم و تحریم هـای ناجوانمردانه بر ما روا داشـته 
و کمبودهایـی در حـوزه فرهنگی داریـم، اما دولت در خط اعتـدال حرکت کرده 
و از همـه جنـاح هـای سیاسـی و ظرفیـت هـای اقتصـادی فرهنگی بـرای اداره 
کشـور اسـتفاده کرده اسـت. رزم حسـینی با تاکید بر اینکه دولت مصمم اسـت 
تـا چالـش های سیاسـی فروکـش کند خاطرنشـان کرد: بنـای مدیریت اسـتان 
بر توسـعه اقتصادی و فرهنگی اسـت و ما به دنبال حاشـیه سیاسـی نیسـتیم و 

آنچـه امـروز مـردم از مـا توقـع دارنـد، خدمـت گذاری اسـت.

افزایش افاغنه در 
شهربابک صدای 
کارگران و بناهای 
ساختمانی را درآورد 
افزایـش ورود افاغنـه به شـهربابک 
صـدای کارگـران و بناهای سـاختمانی 
امضـاء  بـا  و  درآورد  را  شهرسـتان 
طومـاری خواسـتار جمـع آوری افاغنه 

در شهرسـتان شـهربابک شـدند. متـن ایـن طومـار بدیـن شـرح مـی باشـد.
اینجانبان سـید کمال حسـینی، امین امینی و حسین اسـدی به نیابت جمعی از کارگران 
و بناهـای سـاختمان کـه قریـب بـه ۴۰۰ نفـر می باشـند، با توجه بـه اینکه جمـع کثیری از 
قشـر بـی بضاعـت اعـم از کارگر و بنا به علـت بی رویه افغانـی ها به شـهربابک باعث بیکاری 
جمع زیادی از همشـهریان شـده اسـت.و متاسـفانه کارگران و بناهای سـاختمانی شـهرمان 
بـه میادیـن مـی آینـد و تا پاسـی از روز دسـت خالی به منـزل خود بـر می گردنـد و هر روز 
بـا اینجانبـان تمـاس مـی گیرنـد و جویـای کار می شـوند؛ با توجه به اینکه در سـطح شـهر 
افـراد زیـادی اعـم از کارگـر و بناهای خبره کـه از اداره فنی و حرفـه ای کارت مهارت دریافت 
نمودنـد بـه علـت ورود بـی رویه اتبـاع خارجی و بـه علت اینکـه ادارات دولتی اتبـاع خارجی 
را بـه کار مـی گیرنـد و نیـز با توجـه به اینکه ۹۰درصد کارهای سـاختمانی توسـط افغانی ها 
انجام می شـود باعث بیکاری جمع کثیری از همشـهریان شـده اسـت. لذا از ریاسـت محترم 
دادگسـتری شهرسـتان شـهربابک تقاضا داریم دسـتور فرمایند تاافغانی ها را جمع آوری و به 
کشـور خـود برگرداننـد و از ورود بـی رویه آنها جلوگیـری نمایند تا باعث بیکاری شـهروندان 

نشـوند. با تشـکر”/ پایگاه اطالع رسـانی بابک آنالین

آغاز فصل جدید 
رقابت اهالی رسانه 
در کرمان

چهارمیـن جشـنواره مطبوعات، 
خبرگـزاری هـا و پایگاه هـای اطالع 
رسـانی اسـتان کرمـان برگـزار مـی 
شـود. دبیـر ایـن جشـنواره گفـت: 
آییـن پایانـی جشـنواره مطبوعـات، 
خبرگـزاری هـا و پایگاه هـای اطالع 
هفدهـم  کرمـان  اسـتان  رسـانی 

مردادمـاه سـال جاری همزمان بـا روز خبرنگار در کرمان برگزار می شـود. بتول ایزدپناه 
افـزود: اهالـی رسـانه مـی تواننـد از ۱۹ تـا ۳۱ خردادمـاه جـاری آثـار خـود را از طریق 
آدرس الکترونیکـیkerman.pressfestival.ir  به دبیرخانه جشـنواره ارسـال کنند. 
وی گفـت: شـرکت کننـدگان در ایـن همایـش مـی توانند آثـار خـود را در بخش های 
سـرمقاله، یادداشـت و مقالـه، گـزارش، خبر، مصاحبه، تحلیل و تفسـیر خبر، تیتر، طنز 
مکتـوب، طـرح و کاریکاتـور، صفحـه آرایی و عکـس ارایه کننـد. وی تصریح کـرد: این 
جشـنواره با همکاری خانه مطبوعات، معاون مطبوعاتی و اطالع رسـانی وزارت فرهنگ 
و ارشـاد اسـالمی و اداره کل فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی اسـتان برگـزار می شـود. عضو 
هیـات مدیـره خانـه مطبوعات اسـتان کرمان هـدف از برگـزاری این جشـنواره را ایجاد 
رقابتـی سـالم و کیفیـت بخشـیدن بـه مطبوعـات و رسـانه های اسـتان عنـوان کرد و 
گفـت: نخسـتین بار اسـت که رسـانه هـا آثار خـود را از طریق سـایت به این جشـنواره 

ارسـال مـی کنند.

رونمایی از منشور 
همدلی، اخالق 
انتخاباتی و عقالنیت 
سیاسی در کرمان 
بـه گـزارش ایرنـا، رونمایـی از 
منشـور همدلی با هـدف برگزاری 
بـا مشـارکت  و  نمونـه  انتخابـات 
هـای  گـروه  و  مـردم  حداکثـری 
شـد.  انجـام  سیاسـی  مختلـف 

اسـتاندار کرمـان در ایـن آییـن بـا اشـاره بـه سـال همدلـی و همزبانـی دولـت و 
ملـت و برگـزاری دو انتخابـات در سـال جـاری گفت: به پیشـنهاد فعـاالن و گروه 
های سیاسـی اسـتان، منشـور همدلی را برای داشـتن انتخاباتی سـالم و باشـکوه 
و فضـای رقابتـی بـرای همه احـزاب تهیه و تدویـن کردیم. علیرضا رزم حسـینی 
افـزود: ایـن منشـور در جلسـه ای بـه امضـای همـه فعـاالن و نماینـدگان احزاب 
و گـرو هـای سیاسـی رسـیده اسـت. وی ابـراز امیـدواری کـرد که همه گـروه ها 
بـه ایـن سـند پایبنـد ببـوده و انتخاباتـی برگـزار شـود کـه الگوی کشـور باشـد. 
رزم حسـینی خاطرنشـان کـرد: بایـد ثابـت کنیم در عیـن رقابت و مطـرح کردن 
مسـائل در فضـای آزاد و برگـزاری اجتماعـات منظم بـرای همه گروه هـا، پایبند 
بـه اصول هسـتیم. اسـتاندار کرمان با اشـاره بـه اینکه آهنگ انتخابـات به صدا در 
آمـده اسـت، بیـان کرد: این منشـور همدلی شـامل چند بند ماننـد رعایت تقوای 
الهـی در انتخابـات و اعتقـاد بـه والیـت فقیه به عنوان سـتون خیمه نظام اسـت.

شهربابکجشنوارهاحزاباستانداری

حمایت قاطع نماینده ولی فقیه در کرمان از حسن روحانی؛

فرق روحانی با احمدی نژاد 
از زمین تا آسمان است

 رضا عبادی زاده

سـید یحیی جعفـری همایش فرمانـداران، نمایندگان 
احـزاب، گـروه هـا و فعـاالن سیاسـی اسـتان کرمـان که 
روز چهارشـنبه در اسـتانداری کرمـان برگـزار مـی شـد 
گفـت: کشـور روی غلتـک افتـاده بـا اینکـه مشـکالت 
بسـیار اسـت. امـام جمعـه کرمـان بـه نکتـه جالبـی هم 
اشـاره کـرد و ایـن بـود کـه ممکن اسـت بـه روحانی در 
انتخابـات قبـل رای نـداده باشـد امـا در حـال حاضـر او 
را از همـه ارجـح تـر مـی دانـد. وی گفـت:در انتخابـات 

گذشـته شـناخت کافـی از نامزدهـا نداشـتم،
 آقـای روحانـی را از سـال هـا قبـل می شـناختم، اما 
نـام وی از روزهـای اول مطـرح نبـود و ممکن اسـت رای 
هـم به ایشـان نـداده باشـم. اما بعد سـمت هـا و منصب 
هـای و تحصیـالت حـوزوی در قـم و دکتـرای حقـوق 
در انگلسـتان را مطلـع شـدم و هـم اکنـون ایشـان را به 
همـه نامزدهایـی کـه در آن زمـان مطرح بودنـد، ترجیح 

می دهـم.
نماینـده ولـی فقیه در اسـتان کرمان افـزود: کاری در 
دسـت روحانی ندارم و اتفاقا ایشـان نسـبت بـه خیلی ها 
کمتـر مـن را تحویـل مـی گیرد امـا من بشـدت طرفدار 
ایشـان هسـتم زیـرا بـه نسـبت خـوب عمل مـی کنند و 
ایـن بـه معنـای ایـن نیسـت کـه اشـکالی در کار وجـود 
نـدارد. شـاه کلیـد سـخنان جعفـری امـا جایـی بـود که 
بـه تفـاوت های رئیـس جمهور فعلـی و سـابق پرداخت. 
در حالـی کـه ایـن روزهـا در شـبکه هـای اجتماعـی و 
برنامـه هـای پیـام رسـان موبایلـی بدلیـل گـران شـدن 
بنزیـن و حـذف یارانه برخـی افراد، جریان های سیاسـی 
خاصـی با ارسـال مطالبـی در قالـب طنز سـعی در تاثیر 
بـر افـکار عمومـی داشـته تـا در سـال انتخابـات مجلس 
دولـت روحانـی را ضعیـف تـر از دولـت محمـود احمدی 
نـژاد نشـان دهنـد اما امـام جمعـه کرمان با هوشـمندی 
دربـاره تفـاوت های روحانـی و احمدی نـژاد گفت: وقتی 

روحانـی را بـا رییـس جمهـور سـابق مقایسـه کنیـم از 
زمیـن تـا آسـمان فـرق وجـود دارد. وی ادامـه داد: دو 

نفـر از معاونـان رییس جمهور سـابق دسـتگیر شـده اند 
و میلیاردهـا تومـان مـال بیـت المـال هـدر رفتـه اسـت 
بنابرایـن بایـد حرفـی کـه مـی زنیـم منطقی و مشـروع 
افـزود:  کرمـان  اسـتان  در  فقیـه  ولـی  نماینـده  باشـد. 
فحـش ندهیـم و توهیـن نکنیـم امـا تحلیـل و انتقـاد 
سـازنده اشـکال نـدارد؛ توهین به مسـلمان جـرم و حرام 

اسـت کـه بایـد رعایـت کنیم.

باید تابع قانون باشیم 
بـی طرفـی اش در  بـر  تاکیـد  بـا  ا... جعفـری  آیـت 
انتخابـات های گذشـته گفت: در ۳۶ سـال گذشـته بیش 
از ۲۰ انتخابـات آزاد و مسـتقل صـورت گرفتـه و همـه 
گـروه هـا و احزاب سیاسـی در آن شـرکت کردنـد. خدا را 
شـاهد مـی گیرم کـه در این سـال ها در مقـام عمل جزو 
هیـچ گـروه خاصـی نبـوده و نیسـتم البتـه ممکن اسـت 
گرایـش قلبـی بـه فـالن حـزب داشـته باشـم. در بیش از 
۳۵ سـال کـه در سـمت امـام جمعـه کرمـان بـودم طبق 
شـهادت مسـووالن وقـت تا امروز همیشـه حمایـت کرده 
ام و نـه خـودم را جـزو اصولگرایـان و اصـالح طلبـان و نه 
جزو سـایر تشـکل ها معرفـی کرده ام. امـام جمعه کرمان 
گفـت: یکـی از مسـووالن نهـاد نمـاز جمعـه وقتـی بیـان 
کـردم کـه نـه اصولگرایی و نـه اصالح طلبی مطرح اسـت 
از مـن رنجیـد؛ مطالـب را به صورت کلی مطـرح می کنم. 
در مقـام عمـل سـعی ام ایـن بـوده کـه بـی طـرف باشـم 
کـه کار سـختی اسـت و همـه مـی داننـد رعایـت کـرده 
ام. نماینـده ولـی فقیـه در اسـتان کرمـان در ادامه اشـاره 
کوتاهـی هـم بـه حـوادث پـس از انتخابـات ۸۸ داشـت و 
از همـه گـروه هـا و جریـان هـای سیاسـی خواسـت تابع 
قانون باشـند و افزود: ما در کشـور باید تابع قانون باشـیم 

کـه بـه نفـع همه احـزاب و گـروه های سیاسـی اسـت.
انجام استیضاح های بی مورد در مجلس

امـام جمعه کرمان با اشـاره به انتخابـات مجلس گفت: 
در انتخابـات اگـر قـرار بـود زید بـه مجلس بـرود و نرفت 
امـا عمـر رفـت، اشـکالی نـدارد آنچـه مـا را بدبخـت می 
کنـد منازعاتـی اسـت که پیـش می آیـد. جعفـری افزود: 
در مجلـس شـورای اسـالمی اسـتیضاح هـای بی مـورد و 
احضارهـای غلـط انجـام مـی شـود. این حـرف جعفری از 
آن جهـت مهـم مـی نمایـد کـه در ایـن هفتـه مجلس به 
یـک وزیـر کارت زرد و اسـتیضاح یک وزیر دیگـر را اعالم 
وصـول کـرده اسـت. وی بـا اشـاره بـه اینکـه امـام راحل 
فرمودنـد میـزان رای ملت اسـت، افـزود: ملت اگـر فردی 
را انتخـاب کـرد کـه از نظـر ما خـوب و الیق نیسـت باید 
بپذیریـم و همه ما در برابر قانون سـر تسـلیم فرود آوریم. 

همچنان طبق اصول خود عمل می کند. اصولی که باعث شده با ائمه جمعه دیگر شهرهای کشور 
تفاوت های زیادی داشته باشد. آیت ا... جعفری، امام جمعه و نماینده ولی فقیه در کرمان در در 
همایش فرمانداران، نمایندگان احزاب، گروه ها و فعاالن سیاسی استان کرمان با حضور معاون 

سیاسی وزیر کشور حمایت قاطعی را از حسن روحانی انجام داد. حمایت آیت ا... جعفری از رئیس 
دولت تدبیر و امید به گونه ای بود که کمتر چنین مواضعی را از هم سلفان وی در دیگر شهرها در 

مواجهه با حسن روحانی بیاد می آوریم. 

حسـین امیـری خامکانـی دربـاره حضـور 
کارگـران چینـی در زرنـد گفـت: بـا مطـرح 
شـدن ایـن شـایعه، بنـده از مسـووالن پروژه 
توضیـح خواسـتم و فرمانـداری زرنـد تاییـد 
کـرد کـه ۱۰۴ نفـر کارگر چینـی در کارخانه 
گندلـه سـازی و فـوالد مشـغول بـه کار بوده 
انـد. بـه گـزارش ایسـنا نماینـده مـردم زرند 
زرنـد  مـردم  نماینـده  افـزود:  مجلـس  در 
اسـالمی  شـورای  مجلـس  در  کوهبنـان  و 
گفـت: بـه دلیـل وضعیت سـنگ آهـن و نیاز 
کشـور، وزیـر صنعـت و معـدن تاکیـد دارنـد 
کـه کارخانـه گندلـه سـازی زودتـر بـه بهـره 
مسـووالن  راسـتا  ایـن  در  و  برسـد  بـرداری 
پـروژه تصمیـم مـی گیرنـد بـرای تسـریع در 
رونـد ایجـاد کارخانـه و نصـب ماشـین آالت 
و همچنیـن نصـب تجهیـزات کـوره بلند، ۶۰ 
نفـر بـه کارگـران قبلـی اضافـه شـود. میری 
بـا بیـان اینکـه مسـولین و کارفرمـای اصلـی 
پـروژه وعـده داده هیچ کارگـری کارش را از 

دسـت نمی دهد و قرار نیسـت ایـن کارگران 
شـوند  ایرانـی  کارگـر  جایگزیـن  چینـی 
تصریـح کـرد: کارگـران چینـی بایـد از مـرز 
هوایی وارد کشـور شـده و ویـزای کار بگیرند 
اسـتانداری  اتبـاع  اداره  و  خارجـه  وزارت  و 
مطلـع هسـتند و تـا توجیـه و نیـاز نباشـد، 
ایـن کار صـورت نمی گیـرد. نماینـده مـردم 
زرنـد و کوهبنان در مجلس شـورای اسـالمی 
هولدینـگ  مسـووالن  گذشـته  روز  گفـت: 
سـرمایه گـذار در پـروژه هـای فـوالد زرنـد 
یافتـه  اداری شهرسـتان حضـور  در شـورای 
وی  انـد.  کـرده  ارائـه  را  توضیحـات  ایـن  و 
بیـان کـرد: قطعـا ایـن کارگران چینـی طبق 
قـرارداد، ماشـین آالت و تجهیـزات را نصـب 
کـرده و از ایـران خـارج خواهند شـد و قطعا 
دولـت چنیـن اجـازه ای نخواهـد داد که این 

کارگـران بـرای کار در کشـور بماننـد. 
در حالـی نماینـده مـردم زرنـد در مجلس 
خبـر  کرمـان  از  کارگـران  ایـن  خـروج  از 

داده کـه مدیـر اجرایـی پـروژه فـوالد زرنـد 
در پاسـخ بـه ایـن پرسـش کـه »پیمانـکاران 
مـی  ایرانـی  نیـروی  آمـوزش  بـرای  چینـی 
آینـد؟« صراحتـا گفته بـود »خیـر، چینی ها 
مـی آینـد تـا جایگزیـن نیـروی ایرانی شـود 
و کار نصـب را هـم در اختیـار مـی گیرنـد.« 
هفتـه گذشـته بود کـه خبری مبنـی بر ورود 
تعـدادی کارگـر چینـی بـه کرمان در رسـانه 
هـا منتشـر شـد. پیـش از ایـن بـه کارگـران 
گفتـه شـده بـود تنهـا ۵۰ پیمانـکار چینـی 
احـداث  حـال  در  کارخانـه  بـه  ورود  قصـد 
فـوالد زرنـد را دارنـد امـا ایلنـا خبـر داد که  
حـال  در  کارگـر  هـزار  ظرفیـت  بـا  کمپـی 
کارگـران  از  اسـتقبال  بـرای  سـازی  آمـاده 

چینـی اسـت.
هـم  پـروژه  اجرایـی  معاونـت  شـکریان، 
شـرکتی   ۱۲ در  کارگـران  ایـن  بـود  گفتـه 
همیـن  در  زرنـد  فـوالد  پـروژه  بـرای  کـه 
کارگاه کار مـی کننـد »جایابـی« شـده اند و 

هیچکـس بیـکار نمـی شـود. به گـزارش ایلنا 
رضـا  قائـم  شـرکت  پـروژه  اصلـی  پیمانـکار 
اسـت کـه بخـش سـاختمان و نصـب پـروژه 
پـروژه  اجرایـی  دارد.معاونـت  اختیـار  در  را 
زیسـکو مـی گویـد، دلیـل واگـذاری کار بـه 
هنـوز  اینکـه  رغـم  علـی  چینـی  پیمانـکار 
هـم عالقـه مندیـم پیمانـکاران ایرانـی ایـن 

توانمنـدی را داشـته باشـند تـا طبـق برنامـه 
زمـان بنـدی شـده کار را تحویـل دهند، این 
اسـت کـه بـه گفتـه ی وی ،پیمانـکار ایرانی 
اصلـی کفایـت الزم جهت بسـتن قـرارداد به 
موقـع بـا پیمانـکار جـزء را نـدارد بـه همین 
دلیـل پـروژه بـه دالیـل مختلـف بـه تعویـق 

افتد. مـی 

کارگران چینی نیامده می روند؟
خبر

اگر امنیت جلسات سیاسی به هم بخورد مسئوالن 
به وظیفه خود عمل نکرده اند

محمـد حسـین مقیمی معاون سیاسـی وزیر کشـور هـم در همایش فرمانـداران، نمایندگان 
احـزاب، گـروه هـا و فعـاالن سیاسـی اسـتان کرمـان گفـت: تمامی احزاب رسـمی کشـور که 
مجـوز دارنـد بـه نوعـی بـرای انتخابات اسـفند 94 اعـام آمادگی کـرده اند. گزیـده صحبت 

هـای معـاون سیاسـی وزیـر کشـور به نقـل از ایرنـا در زیر مـی آید:
 بـا طـرح نماینـدگان مجلـس بـرای اصـاح قانـون احـزاب موافقـت شـد و ایـن اصـاح بـه 
تصویـب رسـیده کـه اگـر شـورای نگهبـان آن را تاییـد کنـد جایگزیـن مـی شـود و قانونـی 

کارآمـد مبنـای کار قـرار خواهـد گرفـت.
 بایـد بـه سـمتی قـدم برداریـم کـه مردم حرف هـای خـود را در قالب احزاب و تشـکل ها 
بزننـد و هـر کـس مسـوول حرف خودش باشـد و همه افـراد آن حـزب در برابر آن صحبت 

هستند. مسوول 
 در نقد و نظارت هاسـت که جلوی اسـراف ها و فسـادها و فعالیت های ناشایسـت گرفته 

و یا حداقل افشـا می شـود که از این افشـا شـدن کشـور بهره مند خواهد شـد.
 یکـی از وظایـف کنونـی ایـن اسـت که همدیگـر را تحمل کنیـم و بگذاریـم رقیب حرفش 
را بزنـد و بـه دنبـال رقابـت بـا رقیـب باشـیم زیـرا رقیـب قـوی موجـب قـوی تـر شـدن مـا 

خواهد شـد.
 افرادی که باید این روزها اسـتعفا بدهند، سـریعتر تصمیم بگیرند و شـجاعانه تر وارد 

این میدان شـوند.
 وظیفه داریم از همه فعالیت های قانونی احزاب و گروه های سیاسی حمایت کنیم.

 اگـر امنیـت جلسـات سیاسـی بـه هـم بخـورد همه مسـووالن به وظیفـه خود عمـل نکرده 
انـد و امنیـت کلـی جلسـات بر عهـده اسـتانداران و فرمانداران به عنوان روسـای شـورای 

تامین اسـت.
 از امکانـات دولتـی و بیـت المـال عمومـی نمـی تـوان لـه یا علیه هر کسـی اسـتفاده کنیم 

کـه اگـر اسـتفاده شـود خاف قانون اسـت
 اگر قانون رعایت شود مجریان و ناظران نمی توانند از حزب و نامزدی حمایت کنند.



شماره پیاپی 393   دوره جدید شماره 24
شنبه 23 خردادماه 1394 

w w w . k e r m a n j o u r n a l i s t s . c o m
اگر مطلب این صفحه را پسندیده اید

شماره              را پیامک کنید 

پیامک : 
50002203034

44 تاریخ

در شماره قبل، قسمت هایی از وضعیت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کرمان در دوران کودکی آقای محمد صنعتی که مقارن با سال های جنگ جهانی دوم بود پرداختیم. در این 
شماره، نظر خوانندگان محترم را به دوران جوانی و همچنین آغاز فعالیت های اقتصادی ایشان جلب می نمایم. و از این گذر نظری بر اوضاع اقتصادی کرمان، به ویژه به اوج 

فعالیت کارخانه خورشید، به عنوان تنها کارخانه تولیدی کرمان در آن دوران خواهیم داشت:

 نوشیروان کیهانی زاده

سالروز درگذشت اسکندر مقدوني
مورخـان معاصر بر پایه محاسـبات تقویمـي و نصف النهار 
بابـل )جنـوب غربي بغـداد( سـه روز را در ماه ژوئـن )خرداد( 
بـه عنـوان سـالروز درگذشـت اسـکندر مقدونـي معـروف به 
اسـکندر بـزرگ بـه دسـت داده اند: یک دسـته از آنـان دهم 
ژوئـن، دسـته دیگـر )اکثریت( غـروب یازدهم ژوئن و دسـته 
سـوم )شـماري کـم( ۱۳ ژوئـن )۲۳ خـرداد(.  بنا به نوشـته 
اکثریـت، اسـکندر ۱۱ ژوئـن در سـال ۳۲۳ پیـش از میـالد 
در ۳۲ سـالگي )یـک مـاه مانده به ۳۳ سـاله شـدن( در بابل 
درگذشـت. وي کـه از همدان و از طریق شـوش به بابل رفته 
بـود در ایـن شـهر دچارعارضـه تب شـده بـود کـه دیگر وي 
را رهـا نسـاخت.  مورخـان براي مـرگ زودرس اسـکندر )در 
حقیقـت اسـکندر سـوم( نیـز سـه »علـت« ذکـر کـرده اند. 
گروهـي از آنـان مـرگ اورا نتیجه بیماري ماالریا که در سـفر 
هنـد بـه آن دچـار شـده بود قلمـداد کـرده، دسـته اي دیگر 
نوشـته انـد کـه کاسـاندر قائمقـام او در مقدونیـه نوعي زهر 
)کـه باعـث مرگ تدریجي مي شـود( فرسـتاده بود تا آشـپز 
اسـکندر که از دوسـتانش بود در غذاي او بریزد و اسـکندر با 
خـوردن ایـن غـذا ظـرف چنـد روز درگذشـت و گـروه دیگر 
مـرگ اورا نتیجـه تـب روده نوشـته اند کـه از همـدان به آن 
مبتـال شـده بـود و پرهیز نمـي کـرد. در آخریـن روز حیات، 
هنگامـي که به زنده ماندن اسـکندر امیـدي نبود، ژنرالهایش 
از او پرسـیدند کـه چـه کسـي را بـه جانشـیني معرفـي مي 
کنـد و انتظار داشـتند که بگوید برادرش، و یـا فرزندي را که 
رکسـاناـ  همسـر ایراني اشـ  در شـکم داشـت، ولي اسکندر 
گفـت که »شایسـته تریـن فـرد« را برگزینید. اسـکندر براي 
جلـب دوسـتي ایرانیـان و ایـن کـه اورا بیگانـه نداننـد و از 
بسـتگان خود بدانند و از پشـت خنجر نزنند با سـه دختر از 
بـزرگان ایـران ازدواج کرده بود ولي تنها از ُرکسـانا )روشـنک 
= ُرخسـانه( داراي فرزنـد شـده بـود و این فرزند که پسـر بود 
و نامـش را اسـکندر چهـارم گـذارده بودند پـس از مرگ پدر 

به دنیـا آمد.

سیبویه ایراني براي زبان عربي
صرف و نحو نوشت

دائـرة المعـارف ادبیـات و زبانهـا، مـاه ژوئـن سـال ۸۴۰ 
میـالدي )و دو قرن پس از شکسـت امپراتوري ایران باسـتان 
از عـرب( را پایـان تـالش سـیبویه ایراني بـراي تنظیم صرف 
و نحـو و دسـتور زبـان عربـي ذکـر کـرده اسـت کـه وي این 
قواعـد را در تالیـف خـود »الکتـاب« به دسـت داده اسـت. تا 
آن زمـان، زبـان عربـي صـرف و نحو مـدون )گرامر =دسـتور 
زبـان( نداشـت و کار سـیبویه ایرانـي خدمـت بزرگي به همه 
اعـراب بشـمار مـي آید. سـیبویه که بـا ایـن اقـدام، از تاریخ 
لقـب »نحـوي« گرفتـه اسـت در ایالت فـارس به دنیـا آمده 
بود. وي که از فارس به شـهر سـاوه رفته بود در ۴۰ سـالگي 
در ایـن شـهر وفـات یافـت. طبق برخي نوشـته ها ۳۸ سـاله 

بـود که فوت شـد.

زادروز دو بانوي انگلیسي
 داستان نگار

امروز زادروز دو بانوي داستان نگار است.
    - بانـو فرانسـیس برنـي فانـي داسـتان نـگار انگلیسـي 
در سـال ۱۷۵۲ بـه دنیـا آمـد و معروفتریـن داسـتانهاي او 
»اولینـا» سسـیلیا و »آواره« هسـتند. او کـه ۸۸ سـال عمـر 
کـرد، داسـتانهایش را به صـورت خاطرات افـراد )خیالي( مي 

نوشت. 
    - بانـو دورتـي سـایرز داسـتان نـگار دیگـر کـه او هـم 
انگلیسـي بـود در ۱۸۹۳ بـه دنیـا آمد و ۶۴ سـال عمـر کرد. 
وي کـه روزنامـه نـگاري هـم مي کـرد در کتـاب خاطراتش 
نوشـته اسـت: بـه زبـان داسـتان هرچـه آن چـه را کـه نمي 
شـود بـه زبان خبر نوشـت مـي توان بیـان کرد. هـدف یکي 

اسـت؛ آگاهـي دادن و تاثیـر مثبت گذاشـتند.

جّراح بي سواد در قرن 2۱!
نیکالس کریسـتف روزنامه نـگار آمریکایي که براي یافتن 
مطلـب بـه کشـورهاي دیگر سـفر مي کنـد در مقالـه اي که 
در شـماره ۱۲ ژوئـن ۲۰۰۵ نیویـورک تایمـز انتشـار یافتـه 
نوشـته بـود: در شـهر آدیـس آبابـا بـا زنـي ۵۵ سـاله بـه نام 
»مامیتا گاشـه« آشـنا شـدم و با او مصاحبه کردم که سـواد 
خواندن و نوشـتن نداشـت ولي ماهر ترین جّراح بیمارسـتان 
شـهر بشـمار مي رفت و تخصص او عمدتا در عمل فیسـتوال 
بوده اسـت. کریسـتف نوشـته بود: شـهرت جهاني »گاشـه« 
در عمـل جراحـي بـه قـدري زیاد اسـت که از سراسـر جهان 
جّراحـان مربـوط بـراي مالقات با او و اطـالع از طرز کارش به 
آدیس آبابا مي شـتابند. بانو »گاشـه« به کریسـتف گفته بود 
کـه در یـک روسـتاي دور افتاده کشـور اتیوپي بـه دنیا آمده، 
رنـگ مدرسـه را ندیـده، در ۱۶ سـالگي حامله شـده، هنگام 
زاییمان به فیسـتوال مبتال شـده، بعدا براي درمـان به آدیس 
آبابـا آمـده و پـس از درمـان در همان بیمارسـتان اسـتخدام 

شـده ، در اطـاق عمـل کار کرده و جراح شـده اسـت!

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

رهگذار عمر
 فصل دوم/قسمت دوم 

پیشینه و فعالیت کارخانه خورشید
در  خورشـید  کارخانـه  در  بنـده  کار  بـه  شـروع 
سـال ۱۳۲۷ش.  بـود. امـا الزم اسـت در ابتـدا جهـت 
اطـالع خواننـدگان محتـرم از تنهـا مجموعـه ي بزرگ 
اقتصادي، سیاسـي و اجتماعـي در آن دوران، اطالعات 

بیشـتري از کارخانـه خورشـید ارایـه نمایـم. 
کارخانه خورشـید در سـال ۱۳۱۴ ش. )۸( توسـط 
چنـد نفـر از متمولیـن کرمانـي کـه اکثـراً صاحبـان 
محمـد  چـون:  بودنـد،  نیـز  قالي بافـي  کارخانه هـاي 
علـی  هرنـدي،  ابوالقاسـم  آگاه،  غالمرضـا  ارجمنـد، 
هنـری، دکتـر علـي ایراني، عـزت اهلل سـاالر کالنتري، 
احـداث   ... و  سروشـیان  کیانیـان،  عامـري،  امـان اهلل 
ایـن  قالي بافـي  کارگاه هـاي  نیـاز  بي تردیـد  گردیـد. 
افـراد بـه پشـم و نـخ  و همچنیـن تقاضـاي بسـیاري 
از زنـان کرمانـي کـه بـه پتـه دوزي اشـتغال داشـتند، 
بـه ایـن مـاده اولیـه، در انگیـزه و تمایـل آنـان جهت 

احـداث ایـن کارخانـه نقشـي اساسـي داشـت.
از آنجایـي کـه بیشـتر مؤسسـین و سـهام داران این 
کارخانـه از یزدي هـاي مقیـم کرمـان بودنـد، لـذا در 
سیاسـت گذاري هاي کالن کارخانـه، آنـان نقشـي پـر 
رنگ تـر ایفـا مي نمودنـد، حتي اکثـر روسـاي کارخانه 
نیـز با سـفارش و درخواسـت آنـان انتخاب مي شـدند، 
افـرادي چـون: معین زاده رفسـنجانی، طاهـري یزدي، 

یزدي. حائـري زاده 
شـیفت  سـه  در  شـبانه روزي  طـور  بـه  کارخانـه   
مشـغول فعالیـت بـود و کارگـران کارخانـه هـر کـدام 
در یکـي از سـه شـیفت؛ از سـاعت ۶ صبـح تـا ۲ بعـد 
از ظهـر، از ۲ تـا ۱۰ شـب و از ۱۰ شـب تـا ۶ صبـح 
بـه کار مي پرداختنـد. چـون در آن زمـان داشـتن و 
اسـتفاده از سـاعت بـه ماننـد اکنون رایج نبـود، جهت 
اطـالع کارگـران از زمـان حضـور و شـروع بـه کار در 
کارخانـه و همچنیـن اعـالم پایـان کار هـر شـیفت، از 
بـوق بزرگـي کـه در کارخانـه وجـود داشـت اسـتفاده 
مي کردنـد. بدیـن گونـه که نیم سـاعت قبل از شـروع 
هـر شـیفت کاري، بـوق کارخانـه به صـدا درمي آمد و 
کارگـران در منـازل خویـش بـا شـنیدن صـداي بـوق 
متوجـه مي شـدند کـه تـا زمـان حضـور در کارخانـه 
و شـروع بـه کار، نیـم سـاعت وقـت دارنـد. زمانـي که 
شـروع بـه کار شـیفت جدیـد مي رسـید، دوبـاره بـوق 
بـه صـدا درمي آمـد و کارگرانـي کـه مشـغول بـه کار 
بودنـد متوجه مي شـدند زمـان کاري آنان پایـان یافته 
و بایـد بـه منـازل خـود مراجعـه نماینـد و کارگـران 
شـیفت جدیـد نیز به سـالن کارخانـه وارد مي شـدند. 

نکتـه جالـب و قابل توجه در خصـوص بوق کارخانه 
خورشـید ایـن بـود، چـون در آن زمـان شـهر کرمـان 
وسـعت چندانـي نداشـت و از طرفـي بـه دلیـل عـدم 
آلودگـي صوتي ـ که متأسـفانه اکنون در اکثر شـهرها 

یکـي از معضـالت محسـوب مي گـردد ـ در هنـگام به 
صـدا درآمـدن بـوق کارخانه خورشـید، تمامـي اهالي 
محله هـای شـهر، صداي بـوق را به وضوح مي شـنیدند 
و بـاز بـه دلیـل همـان کوچکي شـهر و عـدم ترافیک 
و ... تمامـي کارگـران کارخانـه پـس از شـنیدن بـوق 
اولي )نیم سـاعت قبل از شـروع شـیفت جدیـد( پیاده 
یـا بـا دوچرخـه، بـه موقع بـه کارخانـه مي رسـیدند و 
بـا شـنیدن صداي بـوق دوم، پـس از خـروج کارگران 
شـیفت قبل، در سـالن اصلـي کارخانه مشـغول به کار 

مي شـدند.
در  و  بـود  وسـیع  خورشـید  کارخانـه  محوطـه ي 
جلـوي درب ورودي سـردر زیبـا و بلنـدي واقـع بـود 
کـه بـر پیشـاني آن بـر کاشـي نـام کارخانه خورشـید 
نقش بسـته بـود. پس از گذشـتن از محوطه ي ورودي 
کارخانـه، بـه سـالن اصلـي کارخانـه مي رسـیدیم کـه 
در واقـع قلـب کارخانـه محسـوب مي گردیـد. در ایـن 
قسـمت کـه قسـمت تولیـدي کارخانـه بـود، کارگران 

مشـغول کار بودنـد )۱۰(. 
در محیـط سـالن اصلـی کارخانـه همـواره گـرد و 
غبـار زیـادی وجود داشـت و این امر سـالمت کارگران 
زن و مـرد را بـه شـدت تهدیـد می کـرد. سـازندگان 
ماشـین آالت بـرای جلوگیـری کارگران از مبتال شـدن 
بـه بیمـاری سـلـ  کـه بسـیار رایـج بـودـ   در سـقف 
سـالن کارخانـه لوله هـای بزرگـی تعبیـه کـرده بـود 
کـه ادامـه آنـان منتهـی بـه حوضچه هـای آب بـود، تا 
بدیـن طریـق رطوبـت بـه داخل سـالن منتقـل گردد 
و باعـث فـرو نشسـتن گـرد و غبـار موجـود در سـالن 
گـردد. امـا ایـن کار نیز چنـدان از ابتـالی کارگران به 
سـل، امـراض ریوی و پوسـتی جلوگیـری نمی کرد. به 
خاطر دارم هر سـال تعدادی پزشـک از طرف سـازمان 
کارخانـه  بـه  داشـتند  مأموریـت  جهانـی  بهداشـت 
مراجعـه نماینـد و با آزمایـش کارگـران از ابتالی آنان 
بـه سـل و دیگر بیماری هـای شـایع در کارخانه اطالع 

و در صـورت وجـود بیمـاری مـداوا نمایند. 
نخ ریسـي  خورشـید،  کارخانـه ي  اصلـي  فعالیـت   
بـود، یعنـي در سـالن اصلـي پنبه هـا حالجي مي شـد 
و رشـته هاي نـازک ۵ ـ ۶ دهـم میلـي متـري تولیـد 
زنـان  اکثـر  توسـط  گذشـته  در  کـه  کاري  مي شـد؛ 
کرمانـي بـا چرخ های سـاده ریسـندگي انجام مي شـد.

فعالیـت  اهـم  کـه  ریسـندگي  قسـمت  جـوار  در 
کارخانـه بـود، در سـالن جداگانه ای )به فاصله سـیصد 
متـری سـالن اصلی، حـدود فرهنگسـرای کوثـر فعلی 
و پمـپ بنزیـن( سـالن دیگری بـود که بـه پارچه بافي 
اختصـاص داشـت و در آن پارچه هـاي پنبـه اي چیـت 
گل داری تولیـد مي شـد و در کنـار ایـن سـالن )حدود 
یخـدان مؤیـدی( حمامـی نیز به نـام حمام خورشـید 
سـاخته و مورد اسـتفاده کارگران و اهالـی منطقه قرار 

می گرفـت.
بـرای  را  خورشـید  کارخانـه  کـه  چیـزی  تنهـا 
دسـتگاه های  بـود،  نمـوده  جذاب تـر  بسـیار  مـن 
جـوش کاری، تـراش کاری و ریخته گـری بـود کـه در 
فاصلـه صـد متری سـالن اصلی کارخانه مسـتقر بودند 
و تنهـا بـرای تعمیر دیگـر دسـتگاه های کارخانه مورد 

می گرفـت.  قـرار  اسـتفاده 

 مـن در ابتـدای ورود بـه کارخانه پـس از فراگیری 
بـه  سـرکارگران  توسـط  کـه  اولیـه  آموزش هـای 
کارگـران جدیـد داده می شـد، بـه عنوان کارگر سـاده 
مشـغول بـه کار شـدم. چنـدی بعـد با کسـب مهارت 
بیشـتر بـه عنوان سـرکارگر فنی، مسـئول اندازه گیری 
و آزمایـش ضخامـت نخ هـای  تولیـد شـده، گردیـدم. 
بدیـن توضیـح کـه اگـر ضخامـت نخ ها از حـد معمول 
خـود کم تـر می شـد، رشـته نـخ مرتبـاً پاره می شـد و 
ایـن امـر باعث توقـف کار و مشـکل کارگران قسـمت 
دیگـر بـود. مـن موظـف بـودم بـا آزمایـش و نظـارت 
از حـد  نـخ  بافتـه شـده، هـر گاه ضخامـت  نخ هـای 
اسـتاندارد خـود کم تـر می شـد، بـا تنظیم دسـتگاهی 
بیشـتر  را  نـخ  بـود، ضخامـت  قسـمت  ایـن  در  کـه 
کـرده و از پـاره شـدن آن و توقـف قسـمت های دیگـر 

نمایم. جلوگیـری 
پـس از چنـدی همـان گونه که عـرض نمودم چون 
از ابتـدای ورود بـه کارخانـه، تمایـل و کششـی خاص 
جهـت آمـوزش و یادگیری قسـمت های فنی داشـتم، 
توانسـتم نظـر موافقـت مسـئولین را جـذب نمـوده و 
تـراش کاری،  دسـتگاه های  کـه  دیگـری  سـالن  بـه 
جـوش کاری و ریخته گـری کارخانـه در آن بـود و بـه 
قسـمت »آهنگری کارخانه« مشـهور بـود، منتقل و در 

آنجـا مشـغول به کار شـدم. 
در زمانـی کـه بنـده در کارخانه خورشـید مشـغول 
کار بـودم، ایـن کارخانـه در حـدود ۴۳۰ نفـر کارگـر 
داشـت؛ نیمـی از آنـان مـرد و بقیـه زن بودنـد. مردان 

و زنـان در کنـار یکدیگـر در سـه شـیفت 
مشـغول فعالیـت بودند. شـیفت کارگران 
و  می شـد  عـوض  هفتگـی  صـورت  بـه 
فعالیـت کارگـران هـر شـیفت در هفتـه 
بعـد، بـه شـیفت دیگـری تغییـر می کرد. 
ریـال  سـی  روزانـه  کارگـران  حقـوق 
بسـیاری  در  کارخانـه  چـون  و  بـود 
مواقـع بودجـه ای بـرای پرداخـت حقـوق 
نداشـت،  مـاه  آخـر  در  کارگـران  کلیـه 
از  تعـدادی  بـه  مـاه  اواسـط  در  معمـوالً 
کارگـران ۲۰ یـا ۲۵ تومان مسـاعده داده 
می شـد. باالتریـن حقـوق به سـرکارگران 
اختصـاص داشـت کـه حداکثـر آن ۱۰۰ 
تومـان بـود. در صورت اشـتباه یا تسـاهل 
بـه  انجـام وظیفـه، مبلغـی  کارگـری در 
عنـوان تنبیه از حقوق وی کسـر می شـد 

و پـاداش کارگـران ماهـر و سـخت کوش نیـز معمـوالً 
ارتقـاء شـغل بـود 

کرمـان،  اسـتان  در  دوره  آن  در  کـه  آنجایـی  از   
کارخانـه خورشـید تنهـا مجموعه  ای بود که بیشـترین 
تعـداد نیـروی کار اسـتان را بـه خـود جـذب نمـوده 
بـود، لـذا بـا توجـه بـه اوضـاع اجتماعـی و سیاسـی 
از  یکـی  کارگـری  محیـط  ایـن  همـواره  دوران،  آن 
گروه هـا  توجـه  مـورد  کـه  بـود  مراکـزی  مهم تریـن 
و جناح هـای سیاسـی )بـه ویـژه حـزب تـوده( بـود. 
قشـر  از  کارخانـه  ایـن  کارگـران  اکثریـت  کـه  چـرا 
جـوان، پرشـور و از خانواده هـای بی بضاعـت و محـروم 
کرمـان بودنـد و از طرفی عـدم رضایت آنـان از اوضاع 
اقتصـادی و اجتماعـی؛ ایـن تجمـع بـزرگ کارگری را 
مطلوب تریـن مـکان بـرای گروه هـای سیاسـی مخالف 
حکومـت نموده بـود تا از ایـن نیروی کارگـری نهایت 
اسـتفاده را بنماینـد. از این رو کارخانه ی خورشـید به 
عنوان مرکز ثقل سیاسـی اسـتان کرمـان در آن دوره، 
همـواره صحنـه ی اعتصابـات، درگیری هـا و بحث های 
سیاسـی بـود و بـه تعبیـری پاتـوق سیاسـی تعـدادی 
از کارگـران، فرهنگیـان و دانش آمـوزان ناراضـی بـود. 
بـه هـر تقدیـر، حضـور در ایـن محیـط کارگـری 

باعـث گردیـد تـا بنـده، خواسـته و ناخواسـته پایم به 
فعالیت هـای سیاسـی باز شـود )در قسـمت های آینده 

در ایـن مـورد بـه تفصیـل صحبـت خواهـم نمـود(.
حـدود یـک دهـه، یعنـی از حـدود سـال ۱۳۲۷ ـ 
۱۳۲۶ تـا حـدود ۱۳۳۶ ـ  ۱۳۳۷ ش. در این کارخانه 
مشـغول بـه فعالیت بـودم و در دورانی کـه کارخانه در 
سراشـیب انحـالل و مسـیر تعطیلی قـرار گرفتـه بود، 
از آنجـا بیرون آمـدم و فعالیت های اقتصادی شـخصی 

خودم را شـروع نمـودم« )۱۱(.

 ]متن سند[:
کرمان ـ شرکت سهامی ریسندگی خورشید

شـماره: ۳۸۹ ـ تاریـخ: ۱۳۳۸/۶/۳ ـ شـماره ثبـت: 
۱۴

اخطار
شـرکت  کارمنـدان  و  کارگـران  کلیـه  اطـالع  بـه 
سـهامی ریسـندگی خورشـید کرمـان می رسـاند؛ بـا 
توجـه بـه زیان هـای غیر قابـل جبران و عـدم موفقیت 
بـرای اخـذ وام جهت تعویض ماشـین آالت ریسـندگی 
و الـزام پرداخت قسـط سـوم طلـب بانک کـه تا کنون 
دو مرتبـه بـرای سـه ماه تمدید شـده و طبـق تصمیم 
مـورخ ۳۸/۶/۲۱ هیئـت مدیره شـرکت، چون دیگر راه 
و امیـدی بـه دریافـت کمـک و مسـاعدت از هیـچ جا 
نیسـت، کارخانـه ریسـندگی خورشـید از تاریخ جمعه 
۳۷/۷/۱۶ تعطیـل و نسـبت بـه حـق کارگـران برابـر 
مقـررات بـه نسـبت ایام خدمت تـا آنجایی کـه مقدور 

باشـد کوتاهـی نخواهد شـد.
از طرف هیئت مدیره شرکت خورشید کرمان

دکتر ایرانی )۱۳(
]امضا[: علی ایرانی ـ ۳/ ۶/ ۳۸]۱۳[ 

پی نوشت:
)۱۰( ـ خوشـبختانه سـال ها پس از تعطیلي کارخانه خورشـید و متروک 
بـودن، سـاختمان زیبـاي کارخانه تخریب نگردید و به همت مسـئولین وقت 
اسـتان کرمان )آقایان سـید حسـین مرعشـی، سـید محمدعلی گالب زاده و 
...( بـا تعمیـر و بهینه سـازي، کارخانـه اي کـه زمانـي مرکزیـت فعالیت هـاي 
اقتصـادي و سیاسـي کرمـان محسـوب مي گردیـد، بـه کتابخانـه اي زیبـا و 
پارکـي سرسـبز و بـا طـراوت تبدیـل گردیـده و اکنـون بـه جـاي صـداي 
دسـتگاه هاي کارخانـه، هیاهـوي کارگـران، بحث هـاي سیاسـي و صنفـي و 
... فرزنـدان آنـان در سـکوت پـر ارزش کتابخانـه، از ایـن مـکان پـر ارزش 

اسـتفاده ای بهینـه مي کننـد )محمـد صنعتی(.
)۱۱( ـ برگرفته از متن مصاحبه با محمد صنعتی، آذر ۱۳۹۲.

)۱۲(ـ  سـهم مزبـور کـه پانصـد ریـال می باشـد متعلـق به آقای شـهریار 

خسـرو راوری بـوده اسـت. بـا تشـکر از آقـای پرویـز فروهـر مبنـی بـر ارایه 
این سـند.

)۱۳( ـ »وی فرزنـد میـرزا حسـن خان رییس االطبـاء اسـت کـه نسـب 
وی بـه میـرزا عـوض حکیـم )۶۰۸ ق.( می رسـد کـه همگـی از حکیمـان 
بـه نـام بودنـد. در زمـان سـلطنت ناصرالدیـن شـاه قاجـار، توسـط او برای 
پـدرش میـرزا حسـن خان، خلعـت و حکـم مأموریـت خدمـت در بـم  و 
ایرانـی در سـال ۱۲۸۴  علـی  داده می شـود. دکتـر  رییس االطبـاء  لقـب 
ش. در بـم متولـد گردیـد و پـس از طـی تحصیـالت ابتدایـی جهـت ادامه 
از تحصیـل در رشـته  نمـود و پـس  بـه هندوسـتان مراجعـت  تحصیـل 
پزشـکی بـه ایـران مهاجرت نمود. در ایـن زمان صدور شناسـنامه و گرفتن 
نـام خانوادگـی در ایـران شـروع شـده بـود، ولـی در ابتـدا تمایـل داشـت 
ماننـد دیگـر افـراد خانـدان خـود نـام خانوادگـی »نفیسـی« را برگزیند اما 

چـون مـدارک تحصیلـی وی در هندوسـتان با عنـوان »علـی ایرانی« صادر 
گردیـده بـود و امـکان داشـت ایـن امـر برایش مشـکلی ایجـاد نمایـد، لذا 
نـام خانوادگـی خود را بـر طبق همان مـدارک تحصیلی و بـه عنوان »علی 
ایرانـی کرمانـی« گرفـت. وی چنـدی در تهـران اقامـت نمـد و موفـق بـه 
اخـذ پروانـه پزشـکی گردیـد و بـه دلیل اصـرار دوسـتان و همشـهریان به 
کرمـان مراجعـت نمـود و به مدت بیسـت سـال ریاسـت بیمارسـتان نوریه 
را عهده دار بود و سـپس عهده دار ریاسـت بیمارسـتان شـاه )شـهید باهنر( 
گردیـد. دکتـر علـی ایرانـی عـالوه بـر فعالیـت در رشـته تخصصـی خـود 
سـال ها در عرصه هـای سیاسـی، اجتماعـی و فرهنگـی نیـز حضـوری موثر 
داشـت. وی سـرانجام در خـرداد سـال ۱۳۵۷ در سـن ۷۳ سـالگی فـوت 
نمـود«. برگرفتـه از: نیک پـور، مجیـد؛ غفـاری، علیرضـا: پیشـینه پزشـکی 

کرمـان، صـص ۴۹ تـا ۵۱.  

امروز در تاریخ
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متاسـفانه در دهـه هـای اخیـر بیمـاری 
هـای تخریبـی سـلول هـای مغـزی در تمام 
دنیا شـایع شـده اسـت. با توجه به اسـترس، 
و رژیـم غذایـی کـه  هیجـان هـای منفـی 
زندگـی ماشـینی بـه انسـان امـروز تحمیـل 
مـی کنـد در ایـن مقالـه ارتبـاط فلـز مـس 
بـا تشـدید بیمـاری آلزایمـر را بررسـی مـی 

. کنیم
امـروزه مطالعات علمی نشـان داده اسـت 
کـه تغذیـه سـالم در پیشـگیری از آلزایمـر 
حتـی در مـوارد حـاد موثـر اسـت.با توجـه 
بـه داده هـای اخیـر از جملـه مـواردی کـه 
باعـث تحریـک و تشـدید ایـن بیمـاری می 
شـود عـدم تعـادل سـاز و کار مـس موجـود 

در برخـی از مـواد مصرفـی اسـت.
در پـی مطالعاتـی کـه در مرکـز پزشـکی 
راش در ایالـت شـیکاگو انجـام شـده اسـت، 
رژیـم غذایـی حـاوی مـس، میـزان چربـی 

هـای اشـباع و غیـر اشـباع را افزایـش داده 
کـه ایـن عامـل باعـث ایجـاد زوال شـناخت 
یـا همـان آلزایمـر در سـنین پیـری خواهـد 
سـخنرانی  در  اسـکوییتی  شد.روسـانا 
در  مـس  زای  عامـل خطـر  نقـش  بـه  اش 
ایجـاد بیمـاری آلزایمـر پرداخت.فلـز مـس 
متابولیسـم غیـر طبیعـی در بـدن ایجاد می 
کنـد کـه باعـث آزاد شـدن مـاده ای سـمی 
مـی شـود که بـدن قـادر به دفع آن نیسـت.

این ماده در افرادی که حساسـیت بیشـتری 
بـه این فلـز دارند عاملـی برای بـروز آلزایمر 
بـه شـمار مـی رود. بنابرایـن با مشـاهده ی 
سـطح بـاالی ایـن فلـز در خـون از طریـق 
حـال  در  کـه  )آزمایشـی   C4D آزمایـش 
حاضـر بـرای تشـخیص ایـن مـاده موجـود 
اسـت( مـی تـوان رژیـم غذایـی به بیمـاران 
داد کـه از مـواردی کـه دارای سـطوح باالی 

مـس هسـتند پرهیـز کنـد.

جگـر،  ماننـد:  غذاهایـی  در  مـاده  ایـن 
همچنیـن  و  صـدف  دریایـی،  غذاهـای 
مـواد غذایـی حـاوی چربـی اشـباع ماننـد 
گوشـت قرمـز یافـت می شـود. چربـی های 
اشـباع، چربـی هایـی هسـتند کـه زنجیـره 
هیـدروژن  بـا  کامـال  هـا  آن  هیدروکربنـی 
اشـباع شـده اسـت. گوشـت قرمـز، لبنیـات 
یـا  نباتـی هیدروژنـه شـده  و روغـن هـای 
جامـد از اصلـی تریـن منابـع دریافـت ایـن 
چربـی هـا بـه شـمار مـی رونـد. بـه دلیـل 
همیـن مضـر بودن چربـی لبنیات اسـت که 
اصـرار بـه مصـرف لبنیـات کم چـرب داریم. 
ضمـن اینکه خوراکـی های فرآوری شـده با 
روغـن کـه حـاوی اسـیدهای چـرب ترانس 
هسـتند، کـرم کارامـل موجـود در شـیرینی 
هـا و مارگاریـن یا همـان کره گیاهـی هم از 
بدتریـن انواع چربی ها محسـوب می شـوند 
کـه مـی توانند باعـث افزایش اکسیداسـیون 

در بـدن شـوند.بجای مصـرف این مـواد می 
تـوان از رژیـم غذایـی غنـی از میـوه هـا و 
روزانـه  مصـرف  کـرد.  اسـتفاده  سـبزیجات 
ویتامین E موجود در سـبزیجات سـبز برگ 
و دانـه هـا و ویتامیـن ۱۲B رونـد ابتـال بـه 
ایـن بیماری را کنـد خواهد کـرد. در هنگام 
اسـتفاده از مکمـل هـای غذایـی و دارویـی 
مطمئـن شـوید کـه ایـن مکمـل هـا حاوی 

مـس یـا میـزان بـاالی آهـن نباشـد. بهتـر 
اسـت پیـش از مصـرف مکمـل ها یـا داروها 

بـا پزشـک مشـورت کنید.
و امـا توصیـه آخر این اسـت کـه فیزیکی 
اسـکوییتی  دکتـر  باشـید.  داشـته  منظـم 
ورزش روزانـه و موثـر را بـه مـدت حداقـل 
دو سـاعت در هفتـه برای پیشـگیری یا کند 

کـردن رونـد بیمـاری توصیـه مـی کند.

ارتباط مصرف باالی مس با آلزایمر
کلینیک زیبایی - پزشکی پیام ماسالمت

در ایـن سـتون قصـد داریم 
پزشـکی  سـواالت  پاسـخ 
خواننـدگان مـان را در زمینـه 
بدیم. پزشـکی  هـای مختلـف 
همچنیـن توصیـه هـای مهـم 
خـود  زبـان  از  را  سـالمتی 
باشـیم.در  داشـته  پزشـکان 
را کـه  ایـن شـماره سـواالتی 

خواننـدگان ما در زمینه پوسـت و زیبایی داشـته اند 
دکتـر عبـاس صفا به سـواالت خوانندگان مان پاسـخ 

انـد. داده 
همچنین خواننـدگان محترم لطفا سـواالت خود را 
در رابطـه بـا تمام رشـته های تخصصی پزشـکی را به 
شـماره ۱00093534۱2500 پیامـک کنید تـا از طریق 
دکتـر صفا با پزشـکان متخصـص حاذق شـهرمان در 
میان گذاشـته و پاسـخ را در این سـتون چـاپ کنیم.

شماره تلفن مطب دکتر صفا: 32478203
www.drsafa.org

0933...0434
تزریقات ژل و چربی در چه افرادی 

توصیه می شود؟
ایـن روش در چنـد مـورد مناسـب است.کسـانی  کـه 
چروک هـای کـم عمـق دارنـد. بیمارانـی کـه  مایـل بـه 
جراحـی لیفتینـگ نبـوده یـا به دالیلـی جراحـی در آنـان 
مجـاز نیسـت. در مـواردی کـه به دالیلـی همچون سـالک 
یـا آکنـه زخم های عمیـق و گود دارنـد. بـرای ازبین بردن 
چیـن در نقاطـی کـه جراحـی قـادر بـه از بین بـردن آنها 
نیسـت مثـل خط خنـده و همچنیـن افرادی کـه لب های 
کوچکـی داشـته و مایـل بـه حجیم تـر کـردن آن باشـند.

0937...2470
آیا با انجام بلفاروپالستی می توان

 چین و چروک اطراف چشم را کامال
 از بین برد؟

خیـر، بـا توجـه بـه پوسـت کیسـه ای شـکل پلـک هـا، 
چـزی کـه باعـث ایجـاد نگرانی مـی شـود تغییـرات بافتی 
یـا سـطحی )خطـوط ظریـف( در اطراف پوسـت چشـم ها 
اسـت. اگـر چـه به کمـک بلفاروپالسـتی می تـوان کمی از 
ایـن چروکهـا را رفـع کـرد، ولی نمـی توان تمـام خطوط یا 
چروکهای ناشـی از افزایش سـن، مواجهه مستقیم با آفتاب 
یـا چروک هـای ژنتیکی را درمان کرد. بلفاروپالسـتی باعث 
درمان و رفع »پوسـت اضافه و چربی« می شـود، روشـهایی 
ماننـد پیـل شـیمیایی و جراحـی لیـزری باعـث درمـان 

اختـالالت و چـروک هـای بافتی می شـوند.

0938...88۱7
لیزر لیپولیز نسبت به ساکشن چه 

مزایایی دارد؟
لیـزر لیپولیز بسـیار ظریف وبا دسـتکاري بسـیار کمتر 
ودرد و تورم کمتري نسـبت به لیپوساکشـن همراه اسـت. 
بـه علـت ظرافـت کار بـا لیـزر نتایـج زیبایي، بسـیار ایده 
آل اسـت وآثـار ناهمـواري برخـالف لیپـو ساکشـن هاي 
معمولـي وجـود نـدارد . تابـش لیـزر درزیر پوسـت باعث 
تحریـک و سـاخته شـدن کالژن وسـفت شـدن همزمان 
پوسـت مـي شـود. تابانـدن لیـزر در الیـه سـطحي باعث 
رفـع سـلولیت مـي شـود. از نظـر میـزان ومقـدار حـذف 
چربیهـا در افرادي که مناسـب باشـند هیچ فرقـي با لیپو 
ساکشـن نـدارد .ولي در انجـام لیزر لیپو لیـز نتایج کیفي 
وزیبایـي بسـیار بهتـر اسـت وعـوارض آن نـا چیز اسـت. 

لیـزر لیپولیـز روش نویـن رفـع چربي موضعي اسـت.

0933...93۱6
آیا شما دستگاه LPG  را برای درمان 

الغری موضعی پیشنهاد می کنید؟
بلـه، دسـتگاه LPG  یکـی از موثـر تریـن و بـی خطر 
تریـن دسـتگاه هـای الغـری موجود می باشـد کـه طبق 
تحقیقـات انجـام شـده کـه اسـتفاده از آن بعنـوان یـک 
اسـتاندارد طالیـی و یک روش سـالم و موثر بـرای درمان 
سـلولیت و رفـع  چربـی هـای موضعی  پوسـت شـناخته 
شـده اسـت. این شـیوه  کامـال  طبیعـی و غیـر تهاجمی 
بـوده و هیـچ گونـه عـار ضـه ای در بـر نـدارد. از ایـن 
دسـتگاه  بـرای نواحـی مختلف بـدن نظیر شـکم ، پهلو ، 
بـازو  و نیـز قسـمتهای مختلف بدن که سـلولیت موضعی 

دارنـد می تـوان اسـتفاده کرد.

همیشه از کرم ضد آفتاب استفاده کنید
 تهیه و تنظیم: عطیه بهره بر

در ایـن شـماره توضیحـات کاملـی در زمینـه انتخـاب 
صحیـح ضـد آفتـاب بـا توجه به شـرایط محیطـی و زمان 
اسـتفاده وهمچنیـن تاثیـرات اسـتفاده صحیـح از ضـد 

آفتـاب بـرای پوسـت را ارائـه مـی دهیم.
دارای  الکترومگنتیـک  کوتـاه  مـوج  طـول  بـا  امـواج 
فرکانـس و انـرژی باالیـی هسـتند و بخشـی از آن، امواج 
اولتراویوله یا ماورا بنفش اسـت که خود دارای تقسـیمات 
مختلـف و اثـرات بیولوژیک متفاوت هسـتند. اشـعه ماورا 

بنفـش یـا UVR دارای سـه بخش اسـت:
• UVC با طول موج ۲۹۰-۲۰۰ نانومتر
• UVB با طول موج ۳۲۰-۲۹۰ نانومتر

• UVA1 با طول موج ۴۰۰-۳۴۰ نانومتر
• UVA2 با طول موج ۳۴۰-۳۲۰ نانومتر

• امـواج UVC کیهانـی و کشـنده هسـتند و تقریبـا 
همـه شـان در اتمسـفر جذب می شـوند و بـه زمین نمی 

رسند.
• امـواج UVB در روی زمیـن به شـدت کاهش یافته 

اند.
• امـواج UVA تقریبـا بـه طـور کامـل بـه زمیـن 

میرسـند.
فاکتورهایـی کـه در میـزان و کیفیـت اشـعه UV  که 

بـه زمین مـی رسـند نقـش دارند،عبارتند از: 
• زمـان و روز: ۷۵% از کل اشـعه UV )اولتراویولـه یا 
ماورابنفـش( در زمـان ۹ صبـح تـا ۳ بعد از ظهر به سـطح 

زمین می رسـند.
• فصـل سـال: ماکزیمـم تابـش در فصـل تابسـتان و 

کمتریـن تابـش آن در فصـل زمسـتان اسـت.
• موقعیـت جغرافیایی: میزان اشـعه UV تابیده شـده 

بـا کاهش فاصله از اسـتوا، افزایـش می یابد.
• ارتفـاع از سـطح دریـا: هـر یـک کیلومتـر افزایـش 
ارتفـاع، منجـر بـه افزایـش۲۵%-۲۰% در میـزان اشـعه 

تابیـده UV مـی شـود.
• پوشـش ابرهـا: ابرهـای کامال تیره ، می توانند اشـعه 
عـر را بـه میـزان ۵۰% کاهش دهنـد، اما ابرهـای کم، اثر 

کاهشـی کمی دارند.
UVA دارای طـول مـوج بلندتـر و انـرژی کمتـری 
اسـت و موجـب برنزه شـدن پوسـت می گـردد، اما تماس 
طوالنـی مدت با این اشـعه منجـر به پیری زودرس شـده 
و ممکـن اسـت موجـب آسـیب جـدی بـه پوسـت شـود.

UVB  کـه طـول مـوج کوتـاه تـری دارد، دارای انـرژی 
باالتـر اسـت و موجب آفتاب سـوختگی شـده و در تماس 

طوالنـی، موجـب کانسرپوسـتی مـی گردد.
ضـد آفتاب ها با پیشـگیری از اثرات کوتـاه مدت نظیر 
آفتـاب سـوختگی، بـه مـا کمک مـی کننـد کـه از اثرات 
دراز مـدت آفتـاب کـه همـان کانسـرهای پوسـتی، پیری 

زودرس و سـایر آسـیب هاسـت، رهائی یابیم.
انـواع فیلترهـای موجـود در ضدآفتاب ها شـامل موارد 

زیر می باشـند:
۱. جـاذب هـای شـیمیایی )ارگانیـک(: ایـن ها اشـعه 

UV را جـذب مـی کننـد و مانـع نفـوذ اشـعه بـه درون 
پوسـت می شـوند.

۲. بلوکرهـای فیزیکـی ویـا غیرشـیمیایی: ایـن هـا از 
طریـق انعکاس اشـعه، از عبـور اشـعهUV  جاوگیری می 

. کنند
۳. انـواع تـر کیبـی: اکثـر ضدآفتاب ها حـاوی ترکیبی 

از هـر دو نوع فیلترها هسـتند.
بنـا بـه دالیـل زیـر بایـد پوسـت خودمـان را در مقابل 

اشـعه UVA محافظـت کنیـم.
۱. بـه دلیـل اینکـه اشـعه UVA بـه میزان بیشـتری 
 UVB توسـط خورشـید تولید می شـود و برخالف اشعه
، شـدت اشـعه UVA باتغییـرات محـل، فصـل و زمان و 
روز تغییـر نمـی کند و همیشـه حضور دارنـد و ضمنا این 
اشـعه توسـط شیشـه پنجره ها فیلتر نمی شـوند و از آن 

عبور مـی کند.
UVA .۲ در مقایسـه بـا UVB توانایـی نفـوذ عمقی 
تـر در پوسـت دارد و موجـب آسـیب بـه الیـاف االسـتین 

پوسـت مـی شـود و لـذا در پیری نقـش عمـده ای دارد.
القـای ضعـف سیسـتم  UVA .۳ نقـش مهمـی در 

دارد. ایمنـی 
UVA .۴ نقش سینرژیسـتی یا تقویتی با UVB  در 

ایجاد سـرطان های پوستی دارد.
 UVB اصـوال بـر مبنـای محافظـت در برابـر SPF
طراحی شـده اسـت. ضدآفتاب 15SPF مـی تواند %94 
 30SPF بـا فیلتـر کنـد و ضدآفتـاب  را   UVB اشـعه
مـی توانـد بیـش از ۹۷% اشـعه UVB  را جلوگیـری 
کنـد. یکـی از عللـی کـه ضدآفتاب هـای بـا SPF  باالتر 
پیشـنهاد مـی شـود این اسـت که معمـوال ضدآفتـاب، به 
پوسـت  روی   )2cm/2mg( اسـتاندارد  و  کافـی  میـزان 
مالیـده نمـی شـود.ضدافتاب هایـی کـه بعـد از ۴۰دقیقه 
غوطـه وری در آب هـم SPF خـود را حفـظ مـی کننـد 
Water resistant و آن هایـی کـه بعـد از ۸۰ دقیقـه 

غوطـه وری در آب اثـر SPF خـود را حفـظ مـی کننـد 
Very Water resistant  نامیده می شـوند.ضد آفتاب 
هایـی کـه بطـور طوالنـی مـدت اسـتفاده شـوند و خیلی 
ضـد آب باشـند، منجـر بـه ایجاد آکنـه می شـوند، لذا در 
ایـن مـوارد بهتر اسـت از کـرم یا لوسـیون های کـم وزن 
اسـتفاده شـود.همچنین ضد آفتاب های بـا فرمول ژل که 
میـزان باالتـری از الـکل دارنـد، معمـوال موجب احسـاس 
سـوزش می شـوند.هر چه SPF محلـول ضدآفتاب باالتر 
باشـد، معمـوال چسـبناک تر اسـت و برعکـس محصوالت 
مـی  پوسـت  روی  بهتـر  کمتـر،   SPF بـا  آفتـاب  ضـد 
نشـینند و مطلوبیت بیشـتری دارند.برای اثر بخشـی موثر 
ضـد آفتـاب هـا بایـد میـزان ضـد آفتـاب اسـتفاده حدود 
2cm/2mg(( باشـد در حالـی که مصـرف کنندگان فقط 
۵۰% یـا ۲۵% میـزان مـورد نیـاز را اسـتفاده مـی کنند.

دفعـات مصـرف ضـد آفتاب هـا بدین صورت اسـت که 
بایـد ۲۰ دقیقـه قبـل از تمـاس بـا آفتـاب مالیـده شـوند 
و هـر ۳-۲ سـاعت، تجدیـد شـوند.مصرف ضـد آفتـاب ها 
در کـودکان زیـر ۶ مـاه بهتـر اسـت بـا مشـورت پزشـک 
متخصـص پوسـت باشـد و بهتـر اسـت از طریـق لباس و 

کالسـکه از آفتـاب دوری کـرد.
انواع برنزه کننده ها شامل موارد زیر می شوند:

Sun tanning .۱ یا برنزه شدن با آفتاب
Indoor tanning .۲ یـا برنـزه شـدن در سـالن های 

سوالریوم
Sunless tanning .۳ )برنزه شدن با کرم( 

بـی خطـر  برنـزه کـردن در سـالن هـای سـوالریوم 
نیسـت،tanning  عبـارت اسـت از تیـره کـردن پوسـت 
توسـط اشـعه UV کـه توسـط ابزارهـای برنـزه سـازی 
صـورت مـی گیـرد. ایـن دسـتگاه هـا حـاوی مخلوطی از 
UVA و UVB هسـتند کـه در خورشـید هـم وجـود 
دارد.مطالعـات نشـان مـی دهـد کـه دسـتگاه هـای برنزه 
سـازی، توانایـی کمـی در پیشـگیری از آفتاب سـوختگی 

دارنـد و در نهایـت ریسـک سـرطان های پوسـتی ناشـی 
از اشـعه UV  را بـاال مـی برند.ایـن در حالـی اسـت کـه 
برنـزه کـردن بـدون نور)آفتـاب و سـوالریوم( بـی خطـر 
 DHA اسـت،تمام برنـزه کننـده هـای موضعـی حـاوی
)دی هیدروکسـی اسـتین( هسـتند و همین DHA پس 
از آغشـته شـدن بـه پوسـت، سـطح پوسـت را رنـگ می 
کنـد و مثـل برنـزه شـدن، بـا ریـزش طبیعـی پوسـت در 

طـی زمـان، محـو می شـود. 
عوامـل فیزیکـی محافظتـی در برابر نور آفتـاب، لباس، 
کاله، آرایـش، عینـک )عینـک هایی که بتواننـد %۱۰۰-

۹۹% از طیـف UV را جـذب کننـد( ، شیشـه پنجـره و 
سـایبان می باشـند. شیشـه هـای معمولـی اتومبیل طول 
 UVB مـوج زیـر ۳۲۰ نانومتر را جذب می کننـد )یعنی
و کمـی UVA( و همچنیـن پوشـش هـای پالسـتیکی 
دودی مـی توانند طـول مـوج ۳۸۰-۳۷۰ نانومتر را بلوک 
کنند. شیشـه هـای دودی تیـره می تواننـد حفاظت قابل 

توجـه در برابـر UVA و نور مرئی داشـته باشـند.
نکات کلیدی در استفاده از ضد آفتاب :

• اکثـر بیمـاران هنـگام اسـتفاده از ضـد آفتـای های 
شـیمیایی )فیلتـرUVB ( بـه دلیـل تبدیـل UVB بـه 
انـرژی ایجـاد گرمـا مـی کنـد و لـذا بیمـاران احسـاس 
گرمـی دارنـد. ولـی در مـورد ضـد آفتـاب هـای فیزیکال 
نظیـر زینـک اکسـاید ZnO )یـا تیتانیوم اکسـاید( تولید 

حـرارت ندارنـد و احسـاس گرمـی نمـی دهنـد.
• چـون ضـد آفتـاب ها صـورت را براق و چرب نشـان 
مـی دهنـد، مـی تـوان روی آن هـا را از کـرم پـودر هـای 

زیبایـی اسـتفاده کرد.
• در مـورد نقـش ضـد آفتـاب هـا در تولیـد ویتامیـن 
D در پوسـت ، مـی تـوان گفـت کـه ۳-۲ بـار در هفتـه 
تمـاس گـذرای دسـت، صـورت یـا بـازو ها بـا نـور افتاب 
بـرای تولیـد ویتامیـن D کفایـت مـی کنـد. ضمنـا بایـد 
بدانیـم کـه پوسـت افـراد پیـر توانایی کمـی بـرای تولید 

ویتامیـن D دارد.
نکات کلیدی در محافظت ضد آفتاب از نور آفتاب :

• بایـد بدانیم که حدود ۸ سـاعت در زیـر آفتاب بودن 
بـا ضـد آفتـاب 15SPF معـادل ۳۲ دقیقـه زیـر آفتـاب 

بـودن بـدون ضـد آفتـاب روی پوسـت اثر مـی کند.
• از ضـد آفتـاب هـای وسـیع الطیـف اسـتفاده کنیـد 

)حتـی در روزهـای ابـری(
• در صورتـی کـه در معـرض آب قـرار گرفتیـد )شـنا، 
تعریـق(، الزم اسـت از ضـد آفتـاب های ضد آب اسـتفاده 

. کنید
• سعی کنید مکرر ضد آفتاب استفاده نمائید.

• از یک کاله لبه پهن و یک عینک مناسـب اسـتفاده 
کنید.

• لباس محافظ و دارای بافت متراکم بپوشید.
• برنامـه گـردش خارج از منـزل را در زمان های اولیه 
روز یـا دیـر وقـت قـرار دهیـد تـا بـا زمـان آفتاب شـدید 

)۱۰صبـح تا ۴ عصـر( مصادف نباشـد.

ضد جوش
سبیوم پرریفاینر 
افزایش سـبوم در اثر اسـترس، 
بسـیاری  و  آلودگـی  سـیگار، 
فاکتـور هـای دیگـر سـبب تغییـر 
شـکل و بـاز شـدن منافذ پوسـت 
بایودرمـا  تحقیقـات  شـود.  مـی 
علـم  در  متخصـص  عنـوان  بـه 
بیولـوژی پوسـت منجـر بـه ابـداع 
و اراده سـبیوم پرریفاینر شـد. این 
بهبـود  باعـث  کنسـانتره درمانـی 

کیفیـت و ظاهـر پوسـت مـی شـود. سـاختار آن لطیـف تـر و تمیـز تـر می شـود 
و منافـذ بـاز جمـع و کمتـر قابـل رویـت مـی گردند.کمپلکـس انحصـاری فلویید 
اکتیـو سـبب حفـظ کیفیت سـبوم مـی شـود و از این طریق مانع از بسـته شـدن 
منافـذ مـی گردد.قابـض بـودن ایـن کمپلکس  سـبب بهبـود کیفیت پوسـت می 
شـود و خاصیـت آنتی اکسـیدانی آن شـفافیت طبیعی پوسـت را حفـظ می کند. 
فرموالسـیون سـبک و مایـع سـبیوم پـر ریفاینـر سـبب جذب سـریع آن شـده و 

احسـاس دلپذیـری بـه همـراه لطافـت روی پوسـت ایجـاد مـی کنـد.
روش مصـرف: ک یـا دو بـار در روز روی پوسـت تمیـز و قبـل از سـایر کـر م 
هـای روزانـه اسـتفاده شـود. سـبیوم پرریفاینـر را می تـوان بعنوان یـک پایه عالی 

بـرای آرایش اسـتفاده کرد.

ضد آفتابي که به 
شما فرصت ورزش 
کردن مي دهد!

ویـژه  بـه  توصیـه  ایـن  بـه 
منـزل  از  خـارج  در  کـه  زمانـی 
ورزش مـی کنیـد، عمـل کنیـد. 
صبـح  کـه  ورزشـکاران  اغلـب 
بـرای ورزش، پیـاده روی یـا دو 
از منـزل خـارج مـی شـوند بـه 
ایـن توصیـه عمـل نمـی کننـد. 

اسـتفاده از کـرم ضدآفتـاب بایـد هماننـد مسـواک زدن ، به یک عـادت تبدیل 
شـود. سـان سـنس اسـپرت با فرموالسـیون ویژه خـود حفاظـت طوالني مدت 
در داخـل و خـارج آب فراهـم مـي کند تا شـما بـدون نگراني از گذشـت زمان 
 ۵۰ SPF از ورزش لـذت ببرید.ایـن ضـد افتـاب دارای حداکثر عیـار حفاظتي
اسـت. سـان سـنس اسـپرت چهـار سـاعت دوام در برابـر آب داردو همچنیـن 
دارای قـدرت جـذب سـریع مـی باشـد. با پایـه مرطـوب کننده جهـت رطوبت 
رسـاني و نـرم کـردن پوسـت کاربـرد دارد.سـان سـنس اسـپرت میلک وسـیع 
الطیـف، مهار کننده اشـعه هـاي UVA,UVB ، مادون قرمز،نور مرئی اسـت. 
نکتـه : ضـد آفتـاب را ۱۵- ۲۰ دقیقـه قبل از قـرار گرفتـن در برابر آفتاب 

اسـتفاده کنید.

آکوا دور چشم 
خصوصیات:

مراقبـت از دور چشـم، مرطوب 
و نـرم کننده، انرژی بخش، شـفاف 

کننده ی دور چشـم
چشـم  دور  ژل  ایـن  فوایـد: 
بـا  بخـش،  انـرژی  العـاده  فـوق 
رطوبـت رسـانی مطلـوب و بادوام 
به سـرعت نشـانه های خستیگی 
دور چشـم را برطـرف مـی کنـد. 
را کاهـش مـی  پـف دور چشـم 
تـر،  شـفاف  چشـم  دور  و  دهـد 

نـرم تـر و بـا طـراوت تـر خواهـد شـد.تکنولوژی انحصـاری H2O ضمـن حفظ 
تعـادل طبیعـی پوسـت، رطوبـت ایده آلـی را برای سـلولها فراهم می کند.اسـید 
هیالورونیـک موجـود در سـاختار ایـن کرم، ایـن عملکرد را تقویت و پوسـت دور 
چشـم را نـرم مـی کند.بـا ایجاد یک الیـه محافظ از دور چشـم در برابـر آلودگی 
هـای محیطـی محافظـت می کنـد. ترکیب سـیالفول ایـن عملکـرد را تقویت و 
از ایجـاد پـف جلوگیـری می کند.ویتامین C دور چشـم را روشـن مـی کند و به 

آن انـرژی مـی دهـد.
روش مصرف: صبح و عصر با حرکات ضربه ای مالیم به دور چشـم زده شـود. 
اسـتفاده آن در صبح دور چشـم را شـاداب و پرانرژی می کند و عصرها دور چشـم 

را درخشـان می نماید. 

ضد شوره 
هیرسانس

درمـان  بـرای  شـده  فرمولـه 
سـبورئیک  درماتیـت  شـوره- 
خفیـف، مـواد موثـر ) مایکونـازول 
2%( موجـود در آن ، عامـل ایجاد 
کننـده شـوره سـر را هـدف قـرار 
مـی دهند.  فاقد صابون و مناسـب 
حتی برای پوسـت حسـاس اسـت 
و  بـه موهـای فـر شـده ، دکلـره و 
رنـگ شـده آسـیب نمـی رسـاند.

روش مصـرف : موهـا و کـف سـر را مرطـوب کنید. مقـدار کمی از شـامپو را 
روی کـف سـر بـه آرامـی ماسـاژ دهیـد . آن را بشـویید و بـا مقـدار بیشـتری این 
کار را تکـرار کنیـد. ۳-۵ دقیقـه روی سـر بمانـد سـپس آن را کامال بشـویید. یک 
مـاه اول ۲-۳ بـار در هفتـه و سـپس یکبـار در هفتـه به عنـوان درمـان نگهدارنده 
یا پیشـگیری از عود آن از شـامپو اسـتفاده نمایید. شـامپو هیر سـاینس را مابین 
درمـان اسـتفاده کنید.نـرم کننـده هیر سـاینس را بعد از شـامپو اسـتفاده کنید تا 

موهـا نـرم و حالت پذیر شـود.
نکتـه: شـامپوهای ضـد شـوره ممکـن اسـت باعث خشـکی مـو شـوند ، برای 
دسـتیابی بـه نتیجـه بهتـر ، صبـر کنید نـرم کننده به مـدت چند دقیقـه روی مو 

باقـی بماند و سـپس آن را بشـویید.
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اولیـن گلولـه کـه بـه شیشـه جلـو پاترول 
مشـکي و معـروف اسـتانداري خورد حسـین 
اقـا مرتضـوي گفت بچـه ها کمیـن خوردیم!!

پـس از دیـدن اشـرار مسـلح کـه بـا هـم 
بـه سـمت مـا شـلیک میکردندفریـاد زدم یـا 
ابوالفضـل وسـرم را بـراي اجتنـاب از خوردن 

گلولـه تـا روي زانوهایـم خـم کـردم.
وانت قاچاقچیان واشـرار در سـمت راسـت 
جـاده ودر مرتفـع تریـن نقطـه گـدار خـون 
سـرخ۱ پـارک وسـه شـرور دو نفـر ا ز بـاالي 
وانـت و دیگـري پیـاده همزمان ماشـین را به 
گلولـه بسـته ودیوانه وار شـلیک مـي کردند.

گلولـه هـا بـه شیشـه هـاي جلـو، بغـل 
ودربهـاي سـمت راسـت اصابـت واز شیشـه 
هـاي سـمت چـپ ماشـین خـارج ویـا بـه 
سـتون هـاي ماشـین مـي خوردنـد وهـر چه 
نزدیـک تر میشـدیم صداي شـلیک همزمان 
دههـا گلولـه اتشـین واضـح تـر و عبورشـان 
از بیـخ گوشـمان ملمـوس تـر میشـد بـا کم 
شـدن صـداي تیرها فهمیـدم از کمیـن عبور 
واز تیررس اشـرار خارج شـده ایم سـرم را باال 
اورده و بـه راننـد ه وحشـت زده فرمـان دادم 
بـرو بـرو گاز بده راننـده که تـازه فهمیده بود 
جـان خودش ومـا اینک به سـرعت وي وفرار 
از مهلکه بسـتگي دارد دنـده را عوض وبا همه 
وجـود بـر پـدال گاز فشـار اورد اما ماشـین نه 
تنهـا سـرعتش زیاد نمي شـد بلکـه لحظه به 

لحظـه کمتـر هـم مي شـد .
به پشـت سـر نگاه کـردم و دیدم اشـرار به 

سـرعت به بـاالي وانـت پریده وبـه تعقیب ما 
اند پرداخته 

در حالیکـه همـه سرنشـینان را در اسـتانه 
مـرگ و اسـیري میدیـدم فریادهایـم را بـراي 
ترغیـب وتشـجیع راننده بیشـتر کرده بر سـر 
راننـده داد میـزدم بـرو برو..راننـده گفت اقاي 
اسـکندري موتور ماشـین تیرخورده و کشش 
نـداره واز قـدرت افتـاده بـه عقب نـگاه کردم 
وانـت اشـرار با سـرعت عجیبـي به مـا نزیک 
مـي شـد واینـک مجـددا در تیـر رس بودیم 
مجـدد  درگیـري  از  اجتنـاب  بـراي 
وتیرانـدازي بـه سـمت ماشـین وبـا انتخـاب 
دادم  ایسـتادن  دسـتور  راننـده  بـه  اسـارت 
راننـده کـه بکلـي گیـج شـده بود ایسـتاد 
ومـن بـا گذاشـتن کیف پولـي ام کـه معموال 
کارت شناسـایي و عکـس همسـر و فرزنـدام 
ایـه  و  وفاطمـه  مریـم  قلوهـا  دو  و  علیرضـا 
از  اجتنـاب  بـراي  داشـتم  دران  را  الکرسـي 
شناسـایي شـدن فـوري توسـط اشـرار زیـر 
و  پیـاده  ماشـین  از  و  گذاشـتم  صندلـي 
دسـتهایم را بـه عالمـت تسـلیم وتاکیـد بـر 

مسـلح نبـودن بـاال بـردم

همـه چیـز در کمتـر از یـک دقیقـه اتفاق 
افتـاده بـود وانـت اشـرار از کنـار ماشـین مـا 
عبـور وچند متـر جلوتـراز ما در عـرض جاده 
طـوري ایسـتاد کـه سـه شـرور مسـلح را که 
با اسـلحه هـاي اماده شـلیک من وماشـین را 
نشـانه رفته بودند اینبار چشـم در چشـم ورو 

در رو ببینـم
در حالیکـه هـر لحظـه انتظـار شـلیک ویا 
اسـیري را داشـتم قاچاقچیـان در میـان بهت 
وحیـرت مـن ونـگاه وسـکوت معنـا داري که 
چنـد ثانیـه اي بیـن من وانـان رد وبدل شـد

صحنه را ترک وبه سرعت دور شدند!!!؟؟
معجـزه وحادثـه بـا هم اتفـاق افتـاده بودو 
حـال نوبـت مـن بود تـا ببینـم حاصـل دهها 
گلولـه شـلیک شـده بـه سـمت مـا چـه بوده 

ست ا
از جمـع هفـت سرنشـین ماشـین، اقـاي 
حـاج محمـد کامرانـي دایـي وپـدر عیالم که 
از ناحیـه دسـت زخمي شـده بـود ودر فاصله 
عبـور از کمیـن تـا ایسـتادن اتومبیـل قربـان 
صدقـه ام میرفـت ومیگفـت دایـي بمیـرم بر 
ا بچـه هـات االهي مـن قربونت بشـم دایي ...

بـا گریـه وشـیون گفـت مظفر حسـین اقا 
مرتضـوي تیـر خـورده وحـرف نمـي زنه

همزمـان صـداي نالـه مهنـدس نوربخـش 
کـه دو تیـر بـه ران پایـش ودقیقـا در امتـداد 
از  بـراي جلوگیـري  کـه  مـن  ومـوازي سـر 
گلولـه خـوردن بـه پاییـن اورده بـودم خورده 
بـود را شـنیدم .....حسـین اقـا مرتضـوي بـا 
اصابـت دو گلولـه کـه یکـي از انها مسـتقیما 
بـه قلـب رئوف ومهربانـش اصابت کـرده بود...

بـه شـهادت رسـیده بود
در جمـع مـا تنهـا کسـي کـه نمـازش را 

همچون همیشـه سـر وقـت خواند و بـه بهانه 
داشـتن وقـت ورسـیدن زودتـر به کرمـان به 
تاخیـر نیانداخـت حسـین اقـا مرتضـوي بود

صحنـه نمـاز اخـر وخضـوع وخشـوع کـم 
نظیـرش را هرگـز فرامـوش نمـي کنـم.

شـهید حسـین  اسـتان  سیاسـي  سـردار 
مرتضـوي مشـاور ارشـد و مدیر کل سیاسـي 
انتظامـي اسـتانداري کرمان ، سـیماي نوراني 
اش ،خلوص وایمـان وافتادگي ومردانگي اش، 
انتقـادات صریـح وکـم نظیـرش پاک دسـتي 
ونجابـت اش نـه تنهـا او را سـر امـد جمـع 
کوچـک دانشـگاهي مـا بلکـه الگـوي همـه 

مدیـران و دولتمـردان کشـور کـرده اسـت.
دبیـر شـوراي تامیـن و مدیرکل سیاسـي 
از  بعـد  شـبها  کـه  اسـتانداري  وامنیتـي 
جلسـات مهـم وموثر شـوراي تامیـن امنیت 
کرمـان کـه گاهـي تـا پاسـي از نیمـه شـب 
ادامـه میافـت ارام و بي ادعا سـوار بـر موتور 
هونـداي شـخصي خـودش مـي شـدو پـس 
از سـوار کـر دن همسـر دلسـوخته وایثارگر 
ونمونـه اش و فرزنـدان عزیـزش علي وزینب 
ومـادر زن  پـدر زن  در خانـه  معمـوال  کـه 
مهربـان وایثـار گـرش پـدر ومـادر غـواص 
دالور شـهید محمـد علي سـالجقه بودند بر 
تـرک موتـور مینشـاند وبـدون بیم از سـرما 
ودالیـل امنیتـي به خانـه پر مهـر و برکت و 

بـرد...  صفایـش مي 
یادش گرامي وراهش پر رهرو باد
خرداد ماه سال یاس ۱۳۹۴

روایتی از شهادت حسین مرتضوی 

چگونه از آتش عبور کردیم!؟
مظفر اسکندری زاده

مروری بر آثار و اندیشه های 
»رضا داوری اردکانی«

رضا داوری اردکانی اسـتاد و پژوهشـگر فلسـفه بی شـک 
یکـی از نامـداران معاصر ایران اسـت. وی عـالوه بر تدریس و 
پرورش دانشـجویان و شاگردان بسـیاری در حوزه ی فلسفه، 
آثـار تالیفـی و ترجمـه یـی بسـیاری در کارنامـه علمـی اش 

قرار داده اسـت. 
از جملـه آثـار وی می تـوان به کتاب هـای »درباره علم«، 
»دربـاره غـرب«، » فلسـفه در دام ایدئولـوژی«، » فلسـفه، 
سیاسـت و خشـونت«، »مـا و راه دشـوار تجـدد«، » سـنت 
و تجـدد«، » فلسـفه کارل پوپـر«، » فلسـفه معاصـر ایران«، 
آزادی«،  و  »فرهنـگ، خـرد  معاصـر«،  انسـان  و  فلسـفه   «
»فرهنـگ، فلسـفه و علـوم انسـانی«، »هیدگر و گشـایش راه 
تفکـر آینـده«، » فلسـفه، ایدئولـوژی و دروغ«، »مـا و تاریـخ 
»فلسـفه،  تجـدد«،  دشـوار  راه  و  مـا   « اسـالمی«،  فلسـفه 

سیاسـت و خشـونت« و ... اشـاره کـرد. 
داوری اردکانـی از شـاگردان »سـیداحمد فردیـد« اسـت 
کـه گرچـه کلیـت تفکـر اسـتادش را می پذیـرد اما زبـان او 
را بـرای تفکـر و اندیشـیدن نمی پسـندند. فردید به داشـتن 

زبانـی تنـد و سـتیزه جویانه شـهره بود.
در همیـن حـال بسـیاری، داوری اردکانـی را بسـیار متاثر 
از اندیشـه هـای »مارتیـن هایدگـر« فیلسـوف برجسـته ی 

آلمانـی مـی دانند.
داوری اردکانـی بـه مثابه دیگر شـاگردان فردید، نقدی که 
»مارتیـن هایدگـر« فیلسـوف برجسـته آلمانـی از »عقالنیت 
ابـزاری«، »علـم جدیـد«، »تکنولـوژی« داشـته و تکیـه او بر 
تفکر به جای فلسـفه را در آثار خویش نشـان داده اسـت. در 
واقـع داوری متفکـری اسـت کـه با رجـوع خود بـه هایدگر و 
سـنت فلسـفه اسـالمی، دسـت به نقد جدی غرب و الزامات 
و اقتضائـات آن مـی زنـد. از طرفـی بُعد آنتولوژیک )هسـتی 
شناسـانه( مباحـث داوری در ایـران معاصر باعث آن شـده از 
معرفت شناسـی به هسـتی شناسـی تمایل پیدا شـود و این 

از اثـرات فکـر داوری در ایران اسـت.)۱(
ویژگی های مدرنیته در اندیشه ی 

داوری اردکانی 
داوری، مدرنیته را نحوه ی خاصی از نسـبت بشـر به عالم 
و آدم مـی دانـد که در علم، هنـر و تکنولوژی )فناوری( تجلی 
پیـدا کـرده اسـت. وی در این بـاره در کتـاب »فرهنگ، خرد 
و آزادی« مـی نویسـد: »مدرنیتـه نحـوه خاص نسـبت بشـر 
بـا عالـم و آدم و مبـدا عالـم و آدم اسـت و ایـن نحـوه خاص 
نسـبت در علـم جدیـد و تکنولـوژی ماشـینی و بـا پوشـیده 
شـدن امـر قدسـی و قرار گرفتـن در قلمرو زیباشناسـی و در 

بعضـی مظاهـر دیگر ظهور پیـدا کرده اسـت.«)۲(
داوری در واقـع تجـدد را چیـزی جـز تغییـر نـگاه به عالم 
نمـی دانـد و معتقـد اسـت کـه مدرنیتـه یک مفهوم نیسـت 

بلکـه یـک تاریخ اسـت کـه عالم گیر شـده اسـت. 
بـه زعـم داوری، غـرب صـورت تمـدن خود را بـه همه ی 
اقـوام و ملـل داده اسـت از ایـن رو تاریـخ جدید عالـم، تاریخ 
غربـی اسـت و ایـن صـورت نیـز چیـزی جـز »ارزش هـای 
ظاهـری و قواعـد رفتـار و مناسـبات آن و نحوه تلقی نسـبت 

بـه امور و اشـیا نیسـت.« )۳(
وی در کتـاب »اوتوپـی و عصـر تجـدد« دربـاره ی عقـل 
جدیـد کـه زاده ی مدرنیتـه اسـت ایـن گونـه مـی نویسـد: 
تاریـخ غـرب، عصر»علـم  اخیـر  »دوره ی چهارصـد سـاله 
تحصلـی« اسـت. در واقـع مدرنیتـه عقـل جدید بر اسـاس و 
مـدار زندگـی قـرار گرفتـه و در همـه امـور بشـر دخالت می 
کنـد. در دنیـای جدیـد، وحی و عقـل کلی مـورد غفلت قرار 

گرفتـه و هیـچ و پـوچ تلقی شـده اسـت.«)۴( 
نگاه به غرب در اندیشه ی داوری 

گفتمـان حاکـم بر اندیشـه ی داوری در بـاب غرب همان 
آرای مارتیـن هایدگـر و سـیداحمد فردیـد اسـت کـه وی 

بیشـتر بـه بسـط آن هـا پرداخته اسـت. 
داوری ۲ نـوع نـگاه بـه غـرب را مطـرح مـی کنـد؛ نـگاه 
نخسـت »موجود بینی« )ontik( اسـت که غرب را مجموعه 
یی از اشـیاء مـی داند؛ یعنی برای علـم، مدیریت، محصوالت 
تکنیکی، زیرکی، تزویر، دموکراسـی، اسـتعمار، سـینما، فقر، 
خشـونت، حقـوق بشـر و ... وحدتـی نمـی بینـد. نـگاه دیگر 
»وجودبینـی« یـا انتولوژیک )ontology( اسـت کـه در آن 
بحـث از چگونگـی فراگیـری علـم و تکنولوژی)فنـاوری( و 
مقدمـات و شـرایط آن اسـت کـه در این نوع نـگاه میان همه 
ی امـور فـوق تناسـب وجـود دارد.)۵( درایـن تقسـیم بندی 

بـی شـک داوری از هایدگـر تاثیر پذیرفته اسـت. 
بـا توجـه بـه نگـرش انتولوژیک)وجـود شناسـانه( داوری، 
دیگـر نمـی تـوان چهـره ی اسـتعماری غـرب متجـدد را 
نخواسـت، اما »علـم و ادب و تکنولوژی« آن را خواسـت. این 
امـر نشـانگر آن اسـت کـه داوری همـه امـور غـرب را نه یک 
کل کـه یـک کلی مـی دانـد.  وی در کتـاب »دربـاره غرب« 
دربـاره ی ضـرورت شـناخت غـرب مـی نویسـد: »مـا نمـی 
خواهیـم غرب را بشناسـیم که فقط بر علممان افزوده شـود، 
بلکـه غـرب را می شناسـیم تا تکلیف خودمان روشـن شـود. 
شـناخت غـرب یک تفنـن یا یـک فضیلت نیسـت، بلکه یک 
ضـرورت اسـت. در واقـع غرب هوایی اسـت کـه تکنولوژی و 
سیاسـت جدید در آن روییده و رشـد کرده اسـت. می گویند 
ایـن شـرایط همـان تجـدد و عقالنیت متجـدد اسـت. با این 
گفتـه حقیقـت غـرب انکار نمی شـود، بلکـه فقط بـه آن نام 
دیگـری داده مـی شـود، زیـرا تجـدد اگـر عین غرب نباشـد، 

مرحلـه مهمـی از تاریـخ غربی اسـت.« )۶(
تمدن های دیگر و غرب 

داوری معتقـد اسـت در دویسـت سـال اخیـر فرهنـگ و 
تاریـخ کشـورهای غیـر غربـی در ۳ مرحلـه بـا فرهنگ غرب 
پوشـانده شـده اسـت؛ مرحلـه ی »بهـت و سـکوت«، مرحله 
ی »اعجـاب و تقلیـد و تشـبه«، مرحلـه ی »بحـران و داعیه 

و سـرگردانی«.)۷(
از نظـر داوری ریشـه ی همه بحران هـای موجود در عالم 
را بایـد در تفکر غربی سـراغ گرفت. از ایـن رو در کتاب »ما و 
راه دشـوار تجـدد« مـی نویسـد: »بحرانی کـه در عالم کنونی 

وجـود دارد، بحران تفکر غربی اسـت.« )۸(
نگاه ما به غرب 

داوری معتقـد اسـت مواجهـه ی مـا بـا غرب بـر اثر عقب 
افتادگـی اجتماعـی بـوده اسـت. از نظـر او مـا در فلسـفه 
احسـاس عقـب افتادگـی نمـی کردیـم تـا اولیـن مواجهه ما 
بـا غـرب در چارچـوب فلسـفه باشـد. مـا از دریچـه ی عقب 
افتادگـی اجتماعـی به غرب نگاه کردیم و بعد سـراغ فلسـفه 
ی آن رفتیـم آن هـم فلسـفه یـی کـه احسـاس مـی کردیم 

حالل مشـکالت ماسـت. 
داوری بحـث از عوامـل عقـب ماندگی را یک نـزاع موهوم 
مـی داند و می نویسـد: »ما هنـوز گرفتار این نـزاع موهومیم 
کـه چـه چیز ما را از قافله پیشـرفت بازداشـته اسـت. ما صد 
و پنجـاه سـال اسـت کـه بـه ایـن نـزاع مشـغولیم«.)۹( این 
نشـان می دهد که تلقی داوری از پیشـرفت، بهشـت زمینی 
تکنولوژیک)فناورانـه( اسـت و آن را مـورد نقد قـرار می دهد. 

تکنیک در اندیشه ی داوری
نـگاه داوری بـه تکنیـک برخاسـته از تفکر هایدگر اسـت. 
بـه زعـم او ماهیـت تکنیک غیـر از وسـایل و ابزار آن اسـت. 
تکنیـک بـر اثـر تلقـی انسـان از عالم به عنـوان منبـع نیرو و 
انـرژی پیـدا شـده و اگـر ایـن نـوع تلقی وجـود نداشـت، نه 
تنهـا تکنیـک کـه حتـی علم جدیـد هم پیـدا نمی شـد. هر 
چنـد تکنیـک بـه معنـی تکنولـوژی دیرتـر از علم بـه وجود 
آمـده امـا از حیـث ذات، مقـدم بـر علـم اسـت و علـم را راه 

مـی برد.

در واقـع تکنیـک همـراه بـا اراده ی تصـرف در طبیعـت 
پیدا شـده اسـت. داوری در ایـن باره در کتـاب »درباره علم« 
مـی نویسـد: »اگـر ماهیـت تکنیـک، در نسـبت ما بـا عالم و 
یـا چیزهـا ظاهـر مـی شـود، تکنیک دیگر ماشـین و وسـیله 
تکنیـک نیسـت. بلکه تلقی تمـام موجودات به عنـوان خزانه 

نیـرو و مـاده ی تصرف اسـت.«)۱۰( 
داوری حتـی نیـاز بـه تکنیک را موجب غفلـت از تفکر در 

بـاب ماهیت آن مـی داند.
مواجهه با مدرنیته

از نظـر برخـی، هر چنـد با پیدایش مدرنیتـه، تحوالتی در 
امـور اجتماعـی و فرهنگـی و اقتصادی بشـر حاصل شـد، اما 
مدرنیتـه همراه خود مشـکالت بسـیاری را به وجـود آورد. از 
جملـه ی آن ایـن بود که مـردم روی زمین بی جهان شـدند 
و تعبیراتـی چـون بیگانگـی و بیگانـه گشـتگی کـه از قـرن 

هجدهـم در زبـان هـا افتاد گویـای این وضع اسـت. 
ایـن مشـکالت را چگونـه می توان حـل کـرد؟ راه رهایی 
چیسـت؟ از نظـر داوری کشـورهای غیر متجـدد در مواجهه 
بـا مدرنیتـه سـه راه را در پیـش رو دارنـد: ۱-ورود در نظـام 
عقالنـی تکنیـک. در ایـن صـورت دیـن و معرفـت و فرهنگ 
جـز بـرای رسـیدن بـه قـدرت مفیـد نخواهـد بود۲-مصرف 

کننـده تکنولوژی۳-خـروج از دایـره والیت تکنیـک.)۱۱(
داوری معتقـد اسـت کـه تنهـا در صـورت خـروج از دایره 
والیـت تکنیـک اسـت کـه مـی تـوان از اصـالح و گزینـش 
تکنیک و اسـتفاده ی مطلوب از آن سـخن گفت. وی در این 
بـاره در کتـاب »فلسـفه در بحـران« می نویسـد: تـا قدرت و 
سـلطنت تکنیـک در هم شکسـته نشـود و قهر عالـم کنونی 
فرونریـزد و عالـم دیگـری پدیدار نشـود، تکنیک هم به اشـیا 

و وسـایل مبـدل نمی شـود.)۱۲(
 نقد اندیشه ی داوری 

کسـی کـه همه ی امور غـرب را نه یـک کل که یک کلی 
مـی دانـد، دیگر نمـی تواند از اخذ برخی از اجزای آن سـخن 
بگویـد تا چه رسـد بـه آن که بـه دنبال مقدمه و شـرایط آن 
باشـد. ایـن مهمتریـن نقطـه ی ضعـف اندیشـه ی داوری در 

مواجهـه با غـرب از نظر برخی متفکران اسـت. 
از طرفـی دیگـر نقـدی کـه می تـوان به داوری داشـت 
ایـن اسـت کـه وی بـه تبـع فردیـد، بـه دنبـال رهایـی از 

غـرب اسـت و راهـی منسـجم بـرای نیل بـه آن ارائـه نمی 
دهـد و فقـط بـه تفکـر و تذکـر و تامـل توصیـه مـی کند. 
یـزد  اردکان  در  بـه سـال ۱۳۱۲  اردکانـی  داوری  رضـا 
بدنیـا آمـد و تا پایـان دوره اول متوسـطه در آنجا به مدرسـه 
رفـت. در سـال ۱۳۳۰ از دانشسـرای مقدماتی اصفهان دیپلم 
گرفـت و در مهرمـاه همان سـال به اسـتخدام وزارت فرهنگ 
)وزارت آمـوزش و پـرورش فعلـی( درآمد و چندین سـال در 
مـدارس شـهرهای اردکان، اراک- قـم و تهـران تدریس کرد. 
در سـال ۱۳۳۴ بـرای تحصیـل بـه دانشـگاه تهران وارد شـد 
و در رشـته فلسـفه بـه تحصیـل پرداخـت و در سـال ۱۳۴۶ 
بـه اخـذ درجـه دکتـری نائـل آمـد. داوری اردکانـی اسـتاد 
برجسـته ی فلسـفه دانشـگاه تهران دارای سـوابقی همچون 
ریاسـت دانشـکده ادبیـات و علـوم انسـانی دانشـگاه تهـران 
۱۳۶۰-۱۳۵۸، سرپرسـت کمیسـیون ملی یونسـکو در ایران 
۱۳۶۱-۱۳۵۹، مدیر گروه آموزشـی فلسـفه- دانشـگاه تهران 
۱۳۶۵-۱۳۶۲، عضـو شـورای عالـی انقالب فرهنگی از سـال 
۱۳۶۳ تاکنـون، سـردبیر مجلـه نامـه فرهنگ از سـال ۱۳۷۱ 
تاکنـون، سـردبیر مجلـه فرهنـگ از سـال ۱۳۷۵ تاکنـون، 
مدیـر عامل انتشـارات علمی و فرهنگـی ۱۳۷۶-۱۳۷۵، عضو 
پیوسـته فرهنگسـتان علـوم جمهوری اسـالمی ایـران از بدو 
تأسـیس تاکنـون، رئیـس فرهنگسـتان علوم از سـال ۱۳۷۷ 

تاکنون اسـت. 
منابع: 

۱-ماه نامه مهرنامه، شماره ی ۳، خرداد۸۹، ص۷۴
۲- فرهنـگ، خـرد و آزادی، رضـا داوری اردکانـی، نشـر سـاقی ۱۳۸۳، 

ص۱۰۱
اردکانی،نشرسـروش۱۳۵۷،  داوری  ایـران،  تفکـردر  کنونـی  وضـع   -۳

ص۵۵
۴- اوتوپی و عصر تجدد، داوری اردکانی،نشر ساقی۱۳۷۹، ص۲۹

۵- ما و راه دشـوار تجدد، رضا داوری اردکانی، نشرسـاقی ۱۳۸۴، ص۱۹ 
و۲۰

۶- درباره غرب، رضا داوری اردکانی،نشر هرمس۱۳۸۶، ص۵۳-۵۴،
۷- رویارویی با تجدد، عبداهلل نصری، نشر علم۱۳۸۶،ص۲۹۱

۸- ما و راه دشوار تجدد، رضا داوری اردکانی، نشرساقی ۱۳۸۴، ص۱۶
۹- منبع پیشین،ص۹۰

۱۰- درباره علم، رضا داوری اردکانی، نشر هرمس۱۳۷۹،ص۴۸
۱۱- رویارویی با تجدد،عبداهلل نصری، نشر علم۱۳۸۶، ص۳۰۱

۱۲- فلسفه در بحران،رضا داوری اردکانی، نشر امیر کبیر۱۳۶۷،ص۱۴۵

یادداشت
                                                         علیجان غضنفری

ماجرای
پراید و پرادو

بخش اول

»بابـا شـما رو بـه خـدا بـه ایـن جوونـای امـروز یـاد 
بدیـن اول چـاه بکنـن، بعد منـارو بـدزدن. یکیش همین 
جـوون از خـدا برگشـته مـن کـه زانوهاشـو تـا کـرده تو 
خونـه. بالشـم گذاشـته زیـر سـرش و بـه جـای جنـب و 
جـوش و فکـر زندگـی بـودن و ابتـکار و دوندگی، چشـم 
دوختـه بـه همین سـی شـاهی،صنار حقوق مـن بدبخت 

و هـر روز یـه نقشـه تـازه بـراش می کشـه.«
از شـما چـه پنهـان یک پراید مـدل ۸۰ داشـتم که با 
همـه قراضـه ای وسـیله دسـتم بود کـه کارهـا را باهاش 
انجـام مـی دادم. یـک روز بـه پسـرم کـه جفـت پاهایش 
را  انداختـه بـود روی هـم و سـرش را کـرده بـود تـوی 
بپـر پشـت  قـدت،  قربـون  موبایلـش گفتم:»بابـا جـون 
ماشـین و از سـوپری سـر خیابون دو تا بسـته نون لواش 

بخـر بیـار تـا اون وقـت، ناهارمـون آمـاده می شـه.«
یـک مرتبـه نـه گذاشـت و نـه برداشـت و بـا کمـال 
پـر رویـی گفـت:» مـن دیگـه عمـراً سـوار ایـن ابوقراضه 
بشـم. دیـروز باهـاش رفتـه بودم دانشـگاه. چند تـا از هم 
کالسـی هـام همیـن کـه منو پشـت فرمـون ایـن لعنتی 
دیـدن متلـک بارونـم کـردن. یکـی مـی گفـت: مراقـب 
بـاش نزنیـش بـه جـدول، صد میلیـون تومـن از قیمتش 
مـی افتـه! دیگـری مـی گفـت: المصـب تـو دوزیـش بـه 
تـودوزی لکسـوز میگـه زکـی! احمد دوسـتم نمـی دونم 
از بـی خبریـش بـود یـا جنـس جلبـش. جلـوی چشـم 
دانشـجوها درو بـاز کـرد و سـوار شـد. همیـن که دسـته 
حرکت پشـتی صندلی رو کشـید ناگهان پشـتی صندلی 
یـک سـره ول شـد و رفـت پاییـن و احمـد ولـو شـد رو 
صندلـی و شـروع کـرد ادا در آوردن. بچـه هـا هـم حـاال 
نخنـد کـی بخنـد. مـن رو بگـو از خجالـت و عصبانیـت 
مـی خواسـتم منفجر بشـم. ناچـار عقده هامو سـر احمد 
خالـی کـردم. پیاده شـدم و اونو از روی صندلی کشـیدم 
پاییـن و چنـد تـا حـرف نامربـوط ام بهـش زدم و همون 
جـا جـاش گذاشـتم و اومـدم خونـه و قسـم خـوردم که 
دیگـه پامـو تـوی ایـن ابوطیـاره نذارم تـا روزی کـه با یه 

ماشـین آبرومنـد وارد دانشـگاه بشـم!«
راسـتش دلم سـوخت. یعنـی دلم به حـال همه جوان 
هـای طبقـه متوسـط که مثـل بچه مـن، جوانی شـان را 
حسـرت نداشـتن و آرزوهای دسـت نیافتنی جهنم کرده 
و هـر چـه هـم مـی خواهـی حالـی شـان کنـی کـه بچه 
جـان تـوی ایـن اوضـاع اقتصـادی و بـی کاری، فقط یک 
عـده رانـت خوار بـی وجدان هسـتند کـه هفتاد،هشـتاد 
درصـد امکانـات کشـور  را در اختیـار دارنـدو اکثریـت 
جامعـه همیـن وضـع شـما را دارنـد ،یعنـی فقط بیسـت 
مـن  از  روزگارشـان  رودراختیاردارنـدو  درصدامکانـات 
و تـو بهتـر نیسـت. امـا مگـر گـوش شـنوایی هسـت؟ او 
مـی گوید:»اگـر تعـداد ایـن هـا کمـه، پـس چـرا همـه 
نمایشـگاه هـای اتومبیل، گوشـی فروشـی ها و فروشـگاه 
هـای برنـدی و مـارک دار این همـه تعدادشـون زیاده؟«

جـواب مـی دم:»چـی بگـم بچـه جـون، شـاید اونـا 
دستشـون بـه یـه خزانـه غیبـی وصلـه! ایـن سـی شـی 
صنـار حقـوق معلمـی مـن، اون قـدر شـفافه کـه اگـر 
ماهـی ده هـزار تومـن اضافـه کار، اشـتباهی بـه حسـاب 
مـن بـره مطمئـن بـاش مـاه بعد کمـش می کنـن و من 
اگـه بخـوام آرزوهای غیـر ممکن سـانتافه یا پرادو سـوار 
شـدن تـو رو فراهـم کنـم بایـد تمـام حقوق سـی سـال 
کارم رو بـدون خـرج یـک ریـال فقـط پـس انـداز کنـم. 
تـازه پس از سـی سـال، مـن که از ایـن دار دنیـا زحمت 
رو کـم کـرده ام، تـو هـم دوره جوانی و آرزوهـای خیالی 
رو پشـت سـر گذاشـته ای. پـس بهتـره برگردیـم سـر 
همیـن پرایـد خودمـون. مگـه ایـن کـه معجزه ای بشـه 

کـه بـرای مـن و تـو ایـن هـم نمی شـه...!«
و  پریـد  حرفـم  وسـط  حوصلگـی  بـی  بـا  پسـرم 
گفت:»بسـه بابـا، خواهـش مـی کنـم دیگـه حـرف ایـن 
پرایـد لعنتـی رو نـزن. حالـم بـه هـم مـی خـوره. اجـازه 
بـده مـن اینـو ببـرم بفروشـم. حـد اقـل ایـن یکـی از رو 
دسـتمون برداشـته بشـه. تازه کی لکسـوز و سـانتافه می 
خـواد؟ مـن بـه پـژو ۴۰۵ و ۲۰۶ دسـت دوم هـم راضی 
ام. بـرو یـه وامـی دسـت و پـا کن تـا ما جلوی دوسـت و 

رفیقامـون خجالـت نکشـیم.«
چـاره ای نبـود. ناسـالمتی پـاره جگـر آدم هسـتند 
دیگـه. هـر چنـد از آن جگرایـی ان کـه حتمـاً دل و قلوه 
ای هـم الزم دارنـد تـا بهـش تکیـه بدهنـد و از جیب بابا 
پـول خـرج کننـد. ولی بـاز هم پـاره جگر هسـتند. بهش 
گفتم:»بسـیار خـب! تـو بشـو مأمـور فـروش پرایـد، منم 

مـی رم دنبـال وام تـا ببینـم خـدا چـی می خـواد؟!«
بـا خـودم مـی گفتم:»حـد اقلـش اینـه کـه یکـی دو 
هفتـه ای از وراجـی در مـورد ماشـین خـالص میشـم.«

 غافـل از ایـن کـه ماجـرا تـازه شـروع شـده بـود. بعد 
از ظهرهـا خسـته و کوفتـه، تا می خواسـتم چرتـی بزنم 
پسـره مـی اومد سـراغم:»بابا بلند شـو، تا کـی می خوای 

بخوابی؟«
- چیه؟ چه کارم داری؟

- بریـم چنـد تا ماشـین ببینیـم. یه قیمتی دسـتمون 
بیـاد. روزی کـه پولمـون جـور بشـه، مثـل نـون نونوایی 

نیسـت کـه قیمتـش معلوم باشـه، یـاهلل پاشـو بریم.«
امـا بـی انصـاف، همیـن طـور ناخـودآگاه مـا رو مـی 
کشـوند توی خیابون شـریعتی و نمایشـگاه اتومبیل های 
گـران قیمـت. این نمایشـگاه ها هـم انگار ما هشـتاد نود 
درصـد طبقـه متوسـط کشـور رو پشـم حسـاب کـرده 
بودنـد. سـر تا ته نمایشـگاه شـان پـر بود از ماشـین های 
آن چنانـی. البـد درصـد رانـت خوارهـا داره روز بـه روز 
باالتـر میـره و گر نه ماشـین را بـرای خوشـگلی که نمی 

آرن. حتمـاً مشـتری ایـن هـا زیاد شـده دیگه!
ادامه دارد ...

داستان

خبرگزاری ایرنا هر هفته به معرفی یکی از اندیشمندان بنام ایرانی می پردازد 
و از آنجایی که نسبت به راه اندازی صفحه »اندیشه« تاکنون پیام های زیادی 
از طرف مخاطبان روزنامه »پیام ما« به دست ما رسیده است تصمیم گرفتیم 
فعا شنبه ها به معرفی این اندیشمندان بپردازیم. این شماره رضا داوری 

اردکانی یکی از چهره های شاخص اندیشه ورزی در ایران معاصر معرفی شده 
است. او که بیشتر از »مارتین هایدگر« فیلسوف آلمانی متاثر است نسبت به 

غرب و مدرنیته نگاهی انتقادی و بیشتر سلبی دارد.
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کاهش 70 درصدی حجم مخازن زرند
یـداهلل امیـری زاده مدیـر امور آب شهرسـتان زرند  در 
جلسـه فـوق العـاده بحـران آب در فرمانـداری این شـهر 
گفـت: ۴ روز پیـش زنـگ خطـر بحران آب در شـهر زرند 
بـه صـدا درآمـد و در حـال حاضـر حجـم ذخیـره مخزن 
شـهر نسـبت بـه مدت زمـان مشـابه سـال قبـل بیش از 
۷۰ درصـد کاهـش یافتـه کـه نیازمنـد مدیریـت صحیح 
آب مـی باشـیم. وی افـزود: منابـع تامیـن آب شـهر زنـد 
۱۲ حلقـه چـاه در دشـت چتـرود مـی باشـد و وضعیـت 
ایـن منطقـه بـه گونه ای اسـت کـه حتی یـک حلقه چاه 
دیگـر نمـی تـوان در آن حفر کـرد. امیـری زاده در ادامه 
بیان داشـت: در دشـت چترود در ۱۵ سـال گذشـته ۱۴ 
متـر سـفره هـای زیرزمینـی افت داشـته انـد ، عمق ۹۸ 
درصـد چاههـا بـه ۳۰۰ متـر رسـیده و حفـاری بیـش از 
۳۰۰ متـر آب تلـخ و بـی کیفیـت مـی شـود و راهـکاری 
بـرای بدسـت آوردن آب در حـوزه زرنـد نداریـم. مدیـر 
امـور آب شهرسـتان زرنـد ادامـه داد: سـد قدرونیـه کـه 
بـرای تامیـن آب دراز مدت شـهرهای زرنـد و راور تعریف 
شـده بـود به علت خشکسـالی هـای پی در پـی فقط می 
توانـد آب مـورد نیـاز راور را تامین کند و بـه همین علت 
تامیـن آب دراز مـدت زرنـد از بهشـت آبـاد و چهارمحال 
بختیـاری در ۲۰ سـال آینـده در دسـتور کار دولـت قرار 
دارد. امیـری زاده گفـت:در تابسـتان، ماهیانـه هـر خانوار 
بـه ۳۶ مترمکعـب آب نیـاز دارد و توان تولیـدی ما ۲۱/۵ 
مترمکعـب اسـت و بـا توجه بـه پرت ۳۰ درصـدی آب به 
علت فرسـودگی شـبکه سـهم هـر خانـوار ۱۵ مترمکعب 
مـی شـود . وی ادامـه داد: بـا تمامی این شـرایط تنها راه 
حـل مدیریـت مصـرف اسـت . مدیـر امـور آب در پایـان 
خواسـتار همـکاری تمامـی ارگانهـا از جملـه شـهرداری، 
دهیاری، ادارات ، دانشـگاهها و موسسـات آموزشی و سایر 
مـردم در مدیریـت مصـرف جهـت عبور از بحـران آب در 
تابسـتان شـد. در ادامـه جلسـه حسـین غفـاری مدیـر 
روابـط عمومـی شـرکت آب و فاضـالب اسـتان کرمـان 
طی سـخنانی گفـت: در وضعیـت کنونی از مرحله شـعار 
عبـور کـرده ایم و سیاسـت اصلـی وزارت نیـرو همچنین 
شـرکت هـای آبفای کشـور و کرمـان ، آگاه سـازی مردم 
مبتنـی بـر واقعیت هاسـت. وی افزود: هـدف اصلی روابط 
عمومـی شـرکت آب و فاضـالب اسـتان ایـن اسـت کـه 
بـا همـکاری فرمانـداری شهرسـتانها، مدیریـت مصرف و  
راههـای صحیـح اسـتفاده از آب را به شـهروندان آموزش 
دهـد. غفـاری ادامه داد: در همین راسـتا فرهنگ سـازی 
در ۵ بخـش معرفـی و تذکـر بـه مشـترکین پـر مصـرف، 
معرفـی مشـترکین غیرمجـاز، جلوگیـری از هـدر رفـت 
آب از شـیرآالت، پرداخـت حـق بهـا توسـط بدهـکاران و 
نقاشـی و شـعار نویسـی بـا حفظ زیباسـازی شـهری می 
باشـد. الزم بـه ذکـر اسـت حبیـب اهلل خنجـری فرماندار 
بیـان  جلسـه ضمـن  ابتـدای  در  نیـز  زرنـد  شهرسـتان 
اهمیـت مدیریـت مصـرف گفـت: آینده بسـیار پر خطری 
در بحـث کـم آبـی پیش رو داریم .باور داشـته باشـیم که 
منبـع اصلـی در حال اتمام اسـت و باید مصرف به شـکل 

صحیـح مدیریت شـود.

رضایتمندی  مشترکان 
شهرک گلهای شهر بافت از رفع 

مشکل فشار آب
تیمـور رجایـی مدیـر امـور آب شهرسـتان بافـت گفت: 
بـا تـالش و همـت امـور آب و فاضـالب شهرسـتان بافـت 
مشـکل وضعیـت فشـار آب در شـهرک گلهـای ۱ و ۲ و 
شـهرک جهـاد مرتفـع گردیـد که ایـن امر رضایـت کامل 
۲۵۰۰ مشـترک ایـن مناطـق را در پی داشـت. وی افزود: 
در ایـن عملیـات ، نواقـص ۳ کیلومتـر خـط انتقـال که از 
۳۰ سـال قبـل در منطقـه وجـود داشـت و از مـدار بهـره 
بـرداری خارج شـده بـود ، با تالش کارکنان فنـی امور آب 
بافـت برطرف شـد و پس از برقرار اتصـاالت الزم وارد مدار 
بهـره بـرداری شـد و بـا بهـره بـرداری از ایـن خـط انتقال 
مشـکل فشـار آب مناطـق یاد شـده برطـرف گردیـد. این 
عملیـات در مـدت زمـان ۶ مـاه انجـام شـد. شـایان ذکـر 
اسـت مشـکل کمبود فشـار آب در شـهرک گلهـا به علت 
قـرار گرفتن شـهرک در ارتفاعـی باالتر از مخـزن ۱۲۰۰۰ 
مترمکعبـی قـرار دارد کـه برای رفع مشـکل  این شـهرک  
در دراز مـدت اعتبار الزم جهـت احداث مخزن آب در نظر 

گرفته شـده اسـت.

تیم ملـی  بـرای  ازبکسـتان  برابـر  بـازی 
فوتبـال ایـران بازی ارزشـمندی بـود و برای 
اولیـن بـار ۵ بازیکن بـازی ملی شـماره یک 

خـود را انجـام دادند.
بـه گـزارش “ورزش سـه”، جالـب اسـت 
بدانیـد کـه قیمـت ثبـت شـده بـرای این ۵ 
بازیکـن در سـازمان لیـگ حرفـه ای فوتبال 
ایـران سـرجمع ۲۶۵ میلیـون تومـان بـوده 
از  اسـت یعنـی حـدود یـک چهـارم یکـی 
بازیکنـان متوسـط تیم ملـی در جام جهانـی 

برزیـل.  ۲۰۱۴
در بیـن ایـن ۵ نفـر مهـدی طارمـی در 
سـند اولیـه قـراردادش ۱۵۰ میلیـون تومان 
قیـد شـده اسـت و به نوعـی بین ایـن ۵ نفر 

گـران تریـن بازیکـن بـوده اسـت و ۴ نفـر 
دیگـر ۱۱۵ میلیـون تومـان دریافت داشـته 
انـد. محمدحسـین کنعانـی بازیکـن ملـوان 
که ۲۰ سـال و ۲ ماه سـن دارد، ۳۰ میلیون 
دریافـت داشـته کـه البته این رقـم به خاطر 
آن اسـت کـه او در تیـم فوتبال پرسـپولیس 
رفتـه  ملـوان  بـه  و سـپس  داشـته  حضـور 
محمـدی  میـالد  قـرارداد  رقـم  در  اسـت. 
میلیـون   ۵۰ مبلـغ  راه آهـن  تیـم  بازیکـن 
تومـان قیـد شـده اسـت کـه او هـم یکـی 
از گـران تریـن بازیکنـان ایـن عرصـه بـوده 
اسـت جالب آنکه بدانید سـعید عـزت اللهی 
کـه جـوان تریـن بازیکـن تیم ملـی در برابـر 
ازبکسـتان بـود تنهـا ۲۵ میلیـون تومـان در 

مبلـغ قـراردادش قید شـده اسـت هـر چند 
او در همـان ابتـدای فصل به اسـپانیا رفت و 

بـه تیـم C آتلتیکومادریـد پیوسـت.
نکتـه جالـب دربـاره ایـن فهرسـت رقـم 
قـرارداد مهـدی ترابـی اسـت سـایپایی هـا 
رقـم قـرارداد بازیکنـان امید و زیر ۲۱ سـال 
خـود را در ابتـدای فصـل قید نکردنـد اما به 
بازیکنانـی کـه در نیـم فصـل و در ایـن رده 
سـنی بـه جمـع خـود افزودنـد، فقـط ۵۰۰ 
و ۸۰۰ هـزار تومـان داده انـد. بـا توجـه بـه 
این سـقف بسـیار محـدود به نظر می  رسـد 
کـه حداکثـر مبلغـی کـه بـه ایـن بازیکـن 
تومـان  ۱۰میلیـون  اسـت  شـده  پرداختـه 
اسـت کـه برایـن اسـاس مبلـغ ایـن ۵ نفـر 

روی هـم بـه ۲۶۵ میلیـون مـی  رسـد کـه 
سـرمایه گذاری بسیار ارزشـمند و صرف دار 
هـم بـرای تیـم هـای باشـگاهی این افـراد و 
هـم بـرای تیم ملـی فوتبـال کشـورمان بوده 

اسـت. ضمـن اینکـه در لیـگ امسـال تعداد 
دیگـری هـم از ایـن بازیکنـان ظهـور کردند 
کـه بـا بینش مثبت کـی روش و با شـجاعت 

او فرصـت بـازی در تیم ملـی را یافتنـد.

ایـران نیـوز۲۴: رئیـس کمیسـیون اصـل 
در  گفـت:  اسـالمی  شـورای  مجلـس  نـود 
گـزارش ایـن کمیسـیون در خصوص فسـاد 
در فوتبال اسـامی افراد مشـهور و سرشـناس 

وجـود دارد.
بـه گـزارش ایـران نیـوز۲۴، محمدعلـی 
حاشـیه«  و  »متـن  برنامـه  در  پورمختـار 
شـبکه سـه سـیما در خصوص ارائـه گزارش 
پرونـده فسـاد فوتبـال در کمیسـیون اصـل 
لحـاظ  بـه  تلفنـی گفـت:  ارتباطـی  ۹۰ در 
ای  رسـانه  و  مطـرح  موضـوع  اصـل  اینکـه 
بـا  موضـوع  ایـن  گسـتردگی  و  آن  شـدن 
حواشـی مختلف ما بـه گزارشـهای مختلفی 
روبـرو و از طرفـی هـم بـه فعاالن زیـادی در 
ایـن خصـوص مواجه شـدیم که باید بـا آنها 
صحبـت مـی شـد و در هـر مرحلـه ای هـم 
بـه اطالعـات جدیدتری می رسـیدیم به این 

نتیجـه رسـیدیم که ادامـه دادن آن دیگر به 
صـالح نیسـت.وی افـزود: اصل وجود فسـاد 

در فوتبـال محـرز شـده اسـت.
ایـن  سـاخت:  نشـان  خاطـر  پورمختـار 
فسـاد الزامـاً در بحـث مالـی نیسـت و سـوء 
اسـتفاده هـا و فرارهـای مالیاتـی بخشـی از 
مـی دهد.رئیـس  تشـکیل  را  گـزارش  ایـن 
شـورای  مجلـس  نـود  اصـل  کمیسـیون 
اسـالمی اظهـار داشـت: ایـن گـزارش در آن 
حـدی کـه گفتـه مـی شـود خیلـی فجیـع 
اسـت، نیسـت.پور مختار با اشـاره بـه بندی 
از ایـن گـزارش بـا عنـوان سـفرهای رئیـس 
فدراسـیون فوتبـال گفت: درخصـوص تعداد 
ایـن سـفرها یقیـن نـدارم و آن چیـزی کـه 
بیـان مـی شـود مسـتنداتش وجـود دارد و 
همـه مـوارد از مراجـع ذیربـط اخـذ شـده 
اسـت. وی بـا اشـاره بـه نحـوه جمـع آوری 

اسـناد در ایـن کمیسـیون افـزود: ما اسـناد 
خـود را از طریـق افـراد کـه در این خصوص 
بـا حـدود ۷۰ نفـر صحبـت شـده اسـت و 
در کنـار آن از دسـتگاه هـای متولـی مثـل 
سـازمان بازرسـی و ناجـا و وزارت اطالعـات 
این اسـناد جمع آوری شده اسـت.پورمختار 
توسـط  گـزارش  ایـن  تأییـد  خصـوص  در 
فوتبـال گفـت:  فدراسـیون  و  وزارت ورزش 
مـا نیـازی به تأییـد آنهـا نداریم و بـا وزارت 
ورزش مفصـاًل صحبت شـده و وزارت ورزش 
هـم در بسـیاری از مـوارد بـا مـا هـم عقیده 
هسـتند.وی خاطـر نشـان سـاخت: در ایـن 
هـم  مشـهور  و  سرشـناس  افـراد  فهرسـت 
حضـور دارند.علـی کفاشـیان دیگـر مهمـان 
بخـش حاشـیه ایـن برنامه در ایـن خصوص 
گفـت: من هـم صحبتهـای آقـای پورمختار 
را تأییـد مـی کنـم باالخـره اگـر پرونـده ای 
بـوده بایـد با آن برخورد شـود و این مسـئله 
ای اسـت که در جلسـه بـا نماینـدگان اصل 
نـود مطـرح شـده اسـت و خـود مـا از آن 

اسـتقبال مـی کنیـم.
از  یکـی  اختصـاص  خصـوص  در  وی 
بندهـای ایـن گـزارش بـه سـفرهای رئیـس 
فدراسـیون فوتبـال افـزود: در اطالعاتـی که 
مـن دیـدم عنـوان شـده بود کـه کفاشـیان 
در دو سـال ۱۸۸ سـفر رفتـه باالخـره مـن 
گذرنامـه دارم و مشـخص شـده اسـت ورود 
و خـروج و تمـام سـفرها بـر اسـاس دعـوت 
هـای کمیسـیون خـاص بـوده اسـت و نـه 
سـفر توریسـتی .رئیـس فدراسـیون فوتبـال 
تصریـح کـرد: سـفرهایی کـه ما داشـتیم به 
هیـچ عنـوان بـا تیم نمـی رویـم و انفـرادی 
انجـام می شـود و فقط کمیته هـا به صورت 
خصـوص  در  شـود.وی  مـی  انجـام  تیمـی 
عنـوان شـدن ۱۸۸ سـفر در طـی دو سـال 
گفـت: فکـر کنـم ایـن رقم بیـن ۲۰ تـا ۲۵ 
سـفر باشـد و ای کاش از مـا هـم سـؤال می 
شـد و گذرنامـه هم موجود اسـت با مهرهای 
ورود و خـروج بـه طوریکـه تمـام هزینـه ها 

توسـط فیفـا تقبـل می شـود.

کفاشـیان در خصـوص لـزوم برخـورد بـا 
فسـاد در فوتبـال قبـل از ورود کمیسـیون 
اصـل ۹۰ افـزود: من کـه خبر نداشـتم و هر 
زمانـی که کمیسـیون اصل نـود اطالعاتی از 
مـا خواسـتند ارائه شـده اسـت مثل مسـئله 

سـفرها کـه در گذرنامـه ها وجـود دارد.
وی تصریـح کـرد: بـه غیـر از کمیسـیون 
بازرسـی  نهادهـای دیگـری هـم  اصـل ۹۰ 
مـی کننـد و همـه چیز شـفاف شـده اسـت 
و مـا ابایـی از گفتـن آن نداریـم و بـاز هـم 
آمادگـی همـکاری داریم.رئیـس فدراسـیون 
فوتبـال بـا اشـاره بـه همـکاری هـای ایـن 
فدراسـیون در خصـوص پرونـده هایی چون 
مالیـات کـی روش و بازیکنـان سـرباز گفت: 
در خصـوص پرونـده پـوالدی جلـوی تمـام 
سـربازها را گرفتیـم و گفتیـم کـه تـا زمـان 
تنهـا  نداریـد و  حـل شـدن اجـازه حضـور 
کسـی کـه نیامـده پـوالدی اسـت و ایشـان 
هیـچ راهـی جـز بازگشـت و روشـن کـردن 

وضعیتـش نـدارد.

مدیرکل حراسـت وزارت ورزش گفت: به 
نظـر مـن آمـار بیـش از ۴۰۰ سـفر خارجی 
فدراسـیون  دبیـرکل  و  رئیـس  غیرمجـاز 
میلیـارد   ۲۵ مالیاتـی  بدهـی  و  فوتبـال 
تومانـی فدراسـیون فوتبال درسـت نیسـت.

در  حسـنی خو  رضـا  نوشـت:  تسـنیم 
خصـوص حواشـی موجـود پیرامـون ورزش 
کشـور و بـه ویـژه فوتبـال از جملـه بحـث 
تبانـی در لیـگ دسـته اول فوتبـال گفـت: 
بهتـر اسـت هر آنچه کـه در خصوص ورزش 
یـا فوتبـال مطرح می شـود مسـتند باشـد و 
دربـاره مـواردی کـه مسـتند نیسـت حرفی 
نزنیـم. دربـاره ماجـرای تبانـی نیز تـا زمانی 
کـه اطالعـات مـا کامـل نشـود بهتـر اسـت 

حرفـی نزنیـم.
کمیسـیون  گـزارش  خصـوص  در  وی 
وجـود  بـر  مبنـی  مجلـس   ۹۰ اصـل 
همـه  از  داشـت:  اظهـار  فوتبـال  در  فسـاد 
دسـتگاه های مسـئول و مطلعیـن در حـوزه 
 ۹۰ اصـل  کمیسـیون  جملـه  از  ورزش 
مجلـس درخواسـت کرده ایـم اگـر مـدرک 
یـا گزارشـی دارنـد کـه نشـانگر فسـاد در 

فوتبـال اسـت بـه مـا ارائـه دهنـد امـا تـا 
ایـن لحظـه گـزارش مسـتندی به دسـت ما 
نرسـیده اسـت. مـا بـا هـر فـردی کـه ایـن 
موضـوع را مطـرح می کنیـم، می گویـد ایـن 
موضـوع را شـنیده ایم در حالـی کـه مـا بـر 
مبنـای شـنیده ها نمی توانیـم عمـل کنیـم. 
مطمئن باشـید اگر فسـادی وجود داشـته و 
مسـتنداتی باشـد قوه قضاییه بـا آن برخورد 

خواهـد کـرد.
و  ورزش  وزارت  حراسـت  مدیـرکل 
جوانـان و مشـاور وزیـر ورزش در مورد آمار 
گـزارش کمیسـیون اصـل ۹۰ مجلس مبنی 
پیشـین  دبیـرکل  و  کفاشـیان  اینکـه  بـر 
وی بیـش از ۴۰۰ سـفر خارجـی غیرمجـاز 
داشـته اند، خاطرنشـان کـرد: کفاشـیان این 
آمـار را رد کـرده و کمیسـیون اصـل ۹۰ آن 
را تاییـد می کنـد. انتظار اسـت که رسـانه ها 
ایـن موضـوع را بررسـی کننـد و پـی ببرنـد 
کـه کـدام طـرف در ایـن خصـوص درسـت 
می گویـد. همانطـور کـه تاکیـد کـردم بایـد 
همـه چیـز مسـتند باشـد چـون خـود مـا 
و  هسـتیم  فسـاد  بـا  برخـورد  بـه  مصمـم 

نباشـد  ایـن خصـوص  در  مسـتنداتی  اگـر 
اسـت  درسـت  کنیـم.  کاری  نمی توانیـم 
تخلفاتـی  اساسـنامه  همچـون  مـواردی  در 
صـورت گرفتـه امـا اگر فسـادی هسـت چرا 
دوسـتان در کمیسـیون اصل ۹۰ مجلس آن 
را در اختیـار دسـتگاه های مسـئول از جمله 

مـا قـرار نداده انـد؟
اسـت  بعیـد  کـرد:  تاکیـد  حسـنی خو 
آمـار بیـش از ۴۰۰ سـفر خارجـی غیرمجاز 
فدراسـیون  پیشـین  دبیـرکل  و  رئیـس 
میلیـارد   ۲۵ مالیاتـی  بدهـی  و  فوتبـال 
تومانـی فدراسـیون فوتبـال درسـت باشـد 
و مـن تصـور می کنـم صحیـح نیسـت بـه 
دربـاره  مسـتند  گزارشـی  اینکـه  خصـوص 

ایـن مـوارد بـه مـا اعـالم نشـده اسـت.
وی در خصوص انتشـار گزارش فسـاد در 
فوتبـال در شـب قبـل از برگـزاری مجمـع 
فدراسـیون فوتبـال گفـت: مطمئـن باشـید 
مجمـع تحـت الشـعاع اینگونـه مـوارد قـرار 
نمی گیـرد. نمی دانـم چـرا دوسـتان مـا در 
کمیسـیون اصـل ۹۰ مجلـس ایـن موضـوع 
را رسـانه ای کردنـد. شـاید مدارکـی دارنـد 

کـه مـا نداریـم. همانطـور کـه گفتـم انتظار 
مـا ایـن اسـت کـه اگـر ایـن مـدارک وجود 
دارد دوسـتان آن را در اختیـار مـا نیـز قرار 

. هند د
و  ورزش  وزارت  حراسـت  مدیـرکل 
جوانـان در خصـوص مشـکالت پیـش آمده 
بـرای پـرواز ملی پوشـان پیـش از عزیمـت 
بـه ازبکسـتان تاکید کـرد: در ایـن خصوص 

کفاشـیان بایـد پاسـخگو باشـد.
کـه  پرسـش  ایـن  بـه  پاسـخ  در  وی 
کفاشـیان اعـالم کـرده مشـکل پـرواز تیـم 
و  نبـوده  مالـی  مسـائل  دلیـل  بـه  ملـی 
اینکـه کـی روش گفتـه انتظـار دارد افـرادی 
کـه بـرای حـل مشـکالت قـول داده انـد به 
وعده شـان  بـه  بایـد  حسـنی خو،  خصـوص 
عمـل کننـد، بـه تسـنیم گفـت: نبایـد بـه 
مـردم اطالعـات غلـط داده شـود. آیـا مـن 
را  ملـی  تیـم  پـرواز  و  اردو  مشـکل  بایـد 
حـل کنـم؟ ایـن موضـوع خنده دار نیسـت؟ 
متاسـفانه برخی ها فرافکنی کـرده و وظایف 
خـود را بـه درسـتی انجام نمی دهنـد و فرار 

بـه جلـو می کننـد. رو 

در  دوسـتان  داد:  ادامـه  حسـنی خو 
پاسـخگوی  بایـد  فوتبـال  فدراسـیون 
فدراسـیون ها  تمـام  باشـند.  مشکالت شـان 
ایـن مشـکالت را دارنـد و اگـر قـرار باشـد 
موضـوع بـه ایـن کوچکـی رسـانه ای شـود 
در  پـس  باشـد  پاسـخگو  ورزش  وزارت  و 
ایـن میـان وظیفـه فدراسـیون ها چیسـت و 
مسـئوالن فدراسـیون چه وظیفـه ای دارند؟

و  ورزش  وزارت  حراسـت  مدیـرکل 
مسـائل  بـه  آیـا  اینکـه  دربـاره  جوانـان 
یـا  کـرد  ورود خواهـد  فوتبـال  فدراسـیون 
کـه  داشـتم  وظایفـی  مـن  گفـت:  خیـر، 
انجـام دادم. مهمتریـن آنهـا حـل مشـکالت 
بیـن کی روش، فدراسـیون فوتبـال و وزارت 
ورزش، حـل مشـکل مالیاتـی سـرمربی تیم 
ملـی و حـل موضوع سـربازی بازیکنـان بود 
کـه بـا هماهنگـی بسـیار خـوب سـتاد کل 
فدراسـیون  بـه  و  انجـام  مسـلح  نیروهـای 
ابالغ شـد. فدراسـیون فوتبال همانند سـایر 
فدراسـیون ها اگر مشـکالتی داشـته باشـد و 
نتوانـد آنهـا را برطـرف کنـد، وزارت ورزش 
حتمـاً وارد عمل شـده و کمـک خواهد کرد.

265میلیون تومان
قیمت همه تیم ملی اولی ها

رئیس کمیسیون اصل نود خبر داد:

188 سفر کفاشیان به خارج 
از کشور در دو سال!

اخبار آبفا خبر

نماینده کرمان 
مقام نخست 
مسابقات قهرمانی 
اتومبیل رانی کشور 
را از آن خود کرد

کرمـان  از  جعفـری  حمیـد 
دوره  اولیـن  نخسـت  عنـوان 
مسـابقات اسـاللوم جـام ادیـک 

کـرد. خـود  آن  از  را  پطروسـیان 
ورزش خبر- اولین دوره مسـابقات قهرمانی کشـور جام ادیک پطروسـیان 

در رشـته اسـاللوم در شـهر انزلی و منطقه آزاد این شـهر برگزار شد .
در ایـن مسـابقات کـه بـه همـت هیئـت اتومبیلرانـی اسـتان گیـالن و 
همچنیـن گـروه اتومبیلرانـی ادیـک پطروسـیان برگـزار شـد , ۵۶ شـرکت 
کننـده در دو گـروه آقایـان و بانـوان به مـدت دو روز در پیسـت اتومبیلرانی 

انزلـی مسـابقه دادند .
در ایـن مسـابقات حمیـد جعفـری نماینده کرمـان نیز حضور داشـت که 
در نهایـت در کالس بـاالی ۱۵۰۰ سـی سـی توانسـت  در نهایـت باالتـر از 
نماینـدگان مانزنـدران و تهـران مقام نخسـت مسـابقات را از آن خـود کند .

حضور دو کرمانی 
در اردوی تیم ملی 
تنیس دختران

کمیتـه تیم هـای ملـی تنیس 
بـرای  کرمانـی  دو  از  کشـورمان 
ملـی  تیـم  اردوی  در  حضـور 
بزرگسـاالن کشـورمان دعوت کرد.

بنا بـه درخواسـت کمیتـه تیم 
تنیـس  فدراسـیون  ملـی  هـای 
ملـی  تیـم  تشـکیل  منظـور  بـه 

بزرگسـاالن کشـورمان نفراتـی برای شـرکت در مرحله نخسـت انتخابـی تیم ملی 
کـه از ۲۹ خـرداد مـاه برگـزار مـی شـود ، فراخوانـده شـدند.

بـر این اسـاس ورزشـکارانی از اسـتان هـای کرمـان ،تهـران، البـرز، آذربایجان 
شـرقی و غربـی ،مازنـدران، خراسـان رضـوی ،اصفهـان و فـارس به ایـن مرحله از 

اردوی انتخابـی تیـم ملـی کـه تـا ۵ تیرمـاه درجریـان اسـت دعوت شـده اند.
بـر اسـاس اعـالم فدراسـیون خانـم ها الهـه ارجمندی و شـمیم سـلطانی باید 
خـود را بـه در روز ۲۹ خردادمـاه بـه محل برگـزاری اردوی تیم ملـی در مجموعه 

ورزشـی آزادی معرفـی کنند.
گفتنـی اسـت کمیتـه تیـم هـای ملـی ۱۸ ملـی پـوش را بـه ایـن مرحلـه از 

اردوهـای تیـم ملـی دعـوت کـرده اسـت .

دو نشان طالی 
جانبازان کرمانی از 
رقابت های پهلوانی 
و زورخانه ای

رقابـت  از  کرمانـی  جانبـازان 
زورخانـه  و  پهلوانـی  هـای 
خـوش  کشـور  قهرمانـی  ای 
کرمانـی  جانبـازان  درخشـیدند. 
قهرمانـی  مسـابقات  در  حاضـر 

کشـور پهلوانـی زورخانه ای جانبـازان ۲ مدال طالی این دوره از مسـابقات را از 
آن خـود کردنـد. این دوره از مسـابقات که با تالش بنیاد شـهید و امورایثارگران 
کشـور برگـزار شـد ، ۱۳۸باسـتانی کار از ۱۵ اسـتان کشـور بـه مـدت ۳ روز در 
زورخانـه امیرالمومنیـن )ع( رامسـر بایکدیگـر بـه رقابت پرداختند که در رشـته 
تیمـی زورخانـه ای، تیـم جانبـازان اسـتان کرمـان بـه مقام سـوم دسـت یافت. 
در ایـن مسـابقات، عبدالرضـا دامغانـی جانبـاز ۷۰ درصد کرمانی، ضمن کسـب 
مـدال طـال در رشـته کباده، در رشـته میل نیز موفق به کسـب مقام سـوم شـد 
و همچنیـن محمدرضـا منصـوری دیگـر جانبـاز ۶۰ درصد کرمانی در رشـته ی 
سـنگ مقـام اول ایـن دوره از مسـابقات را از آن خـود کـرد. در پایان مسـابقات 
تیـم هـای اسـتان البـرز ، کرمانشـاه و اصفهـان در مجمـوع مسـابقات تیمـی و 

انفـرادی مقـام اول تـا سـوم را بدسـت آورنـد.

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اتومبیلرانیتنیسپهلوانی و زورخانه ای
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره ۱۳۹۴۶۰۳۱۹۰۰۷۰۰۲۰۴۵ و رای اصالحی شماره ۱۳۹۴۶۰۳۱۹۰۰۷۰۰۵۷۴۳ 
هیـات دوم موضـوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر 
در واحـد ثبتـی حـوزه ثبت ملک کرمان تصرفـات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محسـن ذهاب ناظوری 
فرزنـد محمـد بشـماره شناسـنامه ۵۷۲ صـادره از کرمـان در ششـدانگ یـک باب سـاختمان به مسـاحت 
۲۳۱/۳۰ متـر مربـع تحـت پالک ۱۳۸۲۱ فرعـی از ۳۹۶۸ اصلی مفروز و مجزی شـده از پالک ۸۴۶ فرعی 
از ۳۹۶۸ اصلـی واقـع در بخـش ۲ کرمـان بـه آدرس کرمـان سراسـیاب فرسـنگی کوچه شـماره ۹ کوچه 
شـهید مغفوری سـمت چپ درب اول خریداری از محل مالکیت آقای عباس احمدی پور فرسـنگی محرز 
گردیـده اسـت. لـذا به منظـور اطالع عموم مراتـب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شـود در صورتی 
کـه اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از تاریخ انتشـار 
اولیـن آگهـی بـه مـدت دو ماه اعتـراض خود را بـه این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید ظـرف مدت یک 
مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض دادخواسـت خود را به مراجـع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت در صورت 

انقضـای مـدت مذکور و عـدم وصول اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۳/۲۳

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابـر رای شـماره ۱۳۹۴۶۰۳۱۹۰۰۷۰۰۴۶۹۷ هیـات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملک 
کرمـان تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضی خانم فاطمه وزیری نسـب فرزند عبداهلل بشـماره 
شناسـنامه ۲۸ صـادره از کرمـان در ششـدانگ یـک باب سـاختمان به مسـاحت ۸۴۱/۵۰ متر 
مربـع تحـت پـالک ۱۳۵۰ فرعـی از پـالک ۱ اصلی مفـروز و مجزی شـده از پـالک ۸۲۶ فرعـی از اصلی 
مذکـور واقـع در بخـش ۸ کرمان بـه آدرس کرمان- چتـرود خیابان ولیعصر )عج( کوچه شـماره ۴ انتهای 
کوچـه سـمت چپ دومین منزل سـمت راسـت خریداری از محـل مالکیت آقای محمد خسـرویان محرز 
گردیـده اسـت. لـذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ۱۵ روز آگهی می شـود در 
صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ 
انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را به ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید ظرف 
مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض دادخواسـت خـود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت 
در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصول اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد. 

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۴/۳/۲۳                                تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۴/۴/۶
کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان کرمان- امین رضا قوام

آمار کمیسیون اصل ۹0 مجلس درباره سفرهای کفاشیان و مالیات فدراسیون درست نیست



شماره پیاپی 393   دوره جدید شماره 24
شنبه 23 خردادماه 1394 

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

50002203034

روزنامه اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی استان کرمان 
صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی پیام آوران کرمان

مدیر عامل: نکیسا خدیشی         سردبیر: بردیا امیرتیموری
طراحی و رویه آرایی: علی اکبرزاده

کرمان، بلوار جهاد، نبش جهاد 48، طبقه اول واحد یک
تلفن و دورنگار:32435908-32435911

پیش چاپ و چاپ: کرمان ترسیم )هزارویکشب 
جنوبی-32446480(

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

خبرهای خود را به
reporter@kermanjournalists.com 

ارسال نمایید

آخر 8
تیاترگالری

عکس از محمد خضري مقدم

حتي اگر چشمانم 
آغا محمد خان را نبیند

نمایشـگاه گروهـي عکـس هـاي محمد خضـري مقـدم، محبوبه 
کاظمـي، یاسـر خدیشـي، مـژده مـوذن زاده، فاطمه یوسـف زاده و 

طاهـر محمـود آبـادي در نگارخانـه بهشـت کرمان
شـنبه   : افتتاحیـه 
از   ۱۳۹۴ خـرداد   ۲۳
۵ تـا ۸:۳۰ بعدازظهـر 
تـا  تـا  نمایشـگاه 
۲۸ خـرداد مـاه ادامه 

داشـت. خواهـد 
بازدیـد  سـاعت 
تـا   ۵ عمـوم  بـراي 
بعدازظهـر   ۸:۳۰

خیابـان  کرمـان 
حدفاصـل  بهمنیـار 
کوچـه۱۵ و ۱۷ پالک 

۱۶۹

دستم که رها شد دنیا شبیه آب بند هاي 
زنگ زده ي

بي مصرفي شد که زارعان در اطراف 
رودهایي پر آب تر از نیل و  کوههاي بلندتر 

از کلیمانجارو رها میکردند.

نمایش کمدی بیومس
امروز شنبه ۲۳خرداد ساعت ۱۹ در پالتوی کانون هنر کرمان

به نفع کودکان بیمار زنجیره امید
بـرای تهیـه بلیـط بـا شـماره ۰۹۳۸۴۹۴۹۰۱۹ تمـاس حاصـل 

ئید ما فر

عکس نوشت 

رویدادرسانه

شبکه اطالع رسانی فرش و صنایع دستی 
استان کرمان

شـبکه اطـالع رسـانی فـرش و صنایـع دسـتی اسـتان کرمـان 
همانطـور کـه از نامـش برمی آید به فـرض و صنایع دسـتی کرمان 
اختصـاص دارد. ایـن شـبکه بـا حمایت کمیسـیون فـرش و صنایع 
دسـتی اتـاق بازرگانـی ، صنعـت، معـدن و تجـارت کرمان تشـکیل 
شـده اسـت وهیـچ وابسـتگی بـه گـروه و سـازمانی خـاص را ندارد 
.امکانـات شـبکه اطـالع رسـانی فـرش و صنایـع دسـتی کرمـان با 
داشـتن بخـش هـای خبری، اطـالع رسـانی، آموزشـی و خدماتی و 
... متعلـق بـه تمامـی فعـاالن و عالقـه منـدان ایـن حوزه می باشـد 
کـه مـی توانند از خدمـات و امکانات گسـترده آن بهره مند شـوند.

kermancrafts.com

دومین سالگرد انتخاب حسن روحانی به 
ریاست جمهوری

فـردا سـالگرد یازدهمین دوره انتخابات ریاسـت جمهوری اسـت. 
بنابـر اعـالم نتایج رسـمی انتخابات ریاسـت جمهوری سـال ۱۳۹۲، 
ایـن دوره بـا مشـارکت داخلـی ۷۲/۷ درصـد برگـزار شـد و حسـن 
روحانـی بـا ۵۰/۷ درصـد کل آرا و هجـده میلیـون رای بـه عنـوان 
رئیـس جمهـور منتخـب برگزیده شـد. محمـد باقر قالیباف، سـعید 
جلیلـی، محسـن رضایـی، علـی اکبر والیتـی و محمـد غرضی دیگر 

کاندیداهـای این انتخابـات بودند.

دیالوگ روزویژه

ویروس مرگبار 
یکـی از مامورین اداره سـالمت یک تئاتر را در شـهر سـئول کره 
جنوبـی بدلیـل گسـترس ویـروس مـرس ضدعفونی می کنـد. کره 
جنوبـی روز جمعـه از کشـف چهـار مورد دیگر از سـندروم تنفسـی 
خاورمیانـه )مـرس( خبـر داد و اعـالم کـرد کـه شـمار شـهروندانی 
کـه بـه ایـن ویـروس بالقـوه مرگبـار مبتـال شـده انـد از ۱۲۲ نفـر 

هم گذشـت.

من همسرش هستم 
شـهال )نیکـی کریمـی( : واقعـا متاسـفم بـه حـال زنـی کـه بـه 

خاطـر شـوهر از آدم بـودن خـودش بگـذره ...
من همسـرش هسـتم، بـه تهیه کنندگـی و کارگردانـی مصطفی 

شایسـته و محصول ۱۳۹۰

برگزاری نخستین همایش تجلیل از پیشگامان دانشگاه آزاد اسالمی استان کرمان
همایش تجلیل، از ارجمندترین 
جلسات برگزار شده در دانشگاه 

آزاد است
ازاد اسـالمی واحـد  رئیـس دانشـگاه 
ارجمندتریـن  از  یکـی  گفـت:  کرمـان 
جلسـاتی که در دانشـگاه آزاد برگزار شده 
اسـت، همیـن همایـش تجلیـل اسـت. 
بابـک آل طـه افـزود: در ایـن همایـش 
بزرگوارانـی را جمـع کـرده ایـم کـه پایـه 
گذار دانشـگاه آزاد اسـالمی کرمان بودند. 
وی اظهـار داشـت: جـا دارد یـادی هـم از 
خادمینـی بکنـم که زحمات زیـادی برای 
دانشـگاه آزاد کشـیدند اما اکنـون در بین 
مـا نیسـتند. مثـل مرحـوم شـیخ محمد 
هاشـمیان، مرحوم علی سلطانی و مرحوم 
علـی اکبـر امیـن. رئیـس دانشـگاه آزاد 
اسـالمی کرمـان ضمن تشـکر از کسـانی 
کـه در این همایش شـرکت کردند گفت: 
از بنیانگـذار دانشـگاه آزاد کرمـان، حجت 
االسـالم طباطبایـی تشـکر ویـژه ای می 
کنـم بابت حضورشـان. مـن بارها شـاهد 
بـودم کـه وقتـی ذکـر خیـر ایشـان مـی 
شـود در چشـم برخـی افراد اشـک جمع 
مـی شـود و ایـن خیلی ارزشـمند اسـت 
کـه یـک مدیر بتوانـد در طـول خدمتش 

در قلـب افـراد جـای گیرد.
ثبات مدیریتی، نقش مردم و حفظ 
منابع مالی دستاوردهای دانشگاه 

آزاد هستند
دبیـر شـورای نمایندگان تـام االختیار 
ریاسـت دانشـگاه آزاد کشـور در نخستین 
همایش تجلیـل از پیشـگامان، خادمان و 
تالشـگران دانشـگاه آزاد اسـالمی اسـتان 
کرمـان  واحـد  تـاالر حافـظ  در  کرمـان 
گفـت: دانشـگاه آزاد اسـالمی از طریـق 
منابع انسـانی خـودش را نشـان می دهد. 
وی بـا اشـاره بـه اینکـه افـرادی خون 
دل خـورده انـد تـا ایـن دانشـگاه بـه ثمر 
از  برخـی  حتـی  افـزود:  اسـت  رسـیده 
دوسـتان مـا کـه امـروز در راس مدیریت 
قرار دارند این دانشـگاه را قبول نداشـتند. 
نـورا تاکیـد کـرد: بزرگتریـن مشـکل مـا 

در دانشـگاه آزاد اسـالمی مصوبه شـورای 
عالـی انقـالب فرهنگـی اسـت کـه انتظار 
مـی رود آیـت ا... هاشـمی رفسـنجانی و 
دکتـر میـرزاده بـرای آن چـاره اندیشـی 
کننـد. وی ادامـه داد: بـه دلیـل اینکـه 
دولـت گذشـته با دکتر جاسـبی مشـکل 
داشـت به دانشـگاه آزاد اسـالمی ضربه زد 
و ایـن مصوبه را ایجاد کـرد. وی بیان کرد: 
افتخـار مـی کنـم کـه در دانشـگاهی کار 
می کنـم کـه در آن آلودگی وجـود ندارد 
و اگـر هـم باشـد از بیـرون بـه آن تزریـق 
شـده اسـت. وی تصریح کـرد: ۳۴ دهه را 
مـی گذرانیـم ولـی کمتـر کسـانی را می 
بینیـم کـه در زندان هـا باشـند در حالی 
کـه بعضـی هـا ۴ سـال کار کـرده انـد و 
زنـدان هـای مـا را پـر کـرده انـد. مشـاور 
عالی ریاسـت دانشـگاه آزاد اسالمی افزود: 
پیشـگام اصلی دانشـگاه آزاد اسالمی امام 
راحـل و آیـت ا... هاشـمی رفسـنجانی و 
همچنیـن در کنـار ایـن عزیزان جاسـبی 
هـا بودنـد. وی بیـان کـرد: امـروز سـند 
افتخـار انقـالب اسـالمی این اسـت که ما 
در زمان جنگ دانشـگاه می سـاختیم که 

نشـان از بینـش رهبران ماسـت. 
نـورا گفت: انقـالب اسـالمی در جهت 
یادگیـری از هیـج امـری کوتاهـی نکرد و 
منابع انسـانی ما در دانشـکاه آزاد اسالمی 
توانسـت بـه توسـعه ایـن دانشـگاه کمک 
کنـد. وی ادامـه داد: تنهـا دانشـگاهی که 
توانسـته سـرمایه اش را در همان اسـتان 
هزینـه کند همین دانشـگاه آزاد اسـالمی 
اسـت و بـا افتخـار بیـان مـی کنیـم ۵۶ 
درصـد تولید علـم و ۵۰ درصد تحصیالت 
تکمیلی کشـورمربوط به آن اسـت. نورا با 
بیان اینکه بهمنیـار کرمانی از بنیانگذاران 
دانشـگاه در ایران بوده اسـت گفـت: امروز 
اگـر بخواهیـم فقط مطالعات دانشـمندان 
قـرن ششـم، هفتـم و هشـتم را انجـام 
دهیـم بیشـتر بـه اسـتان کرمـان مربوط 

می شـود. 
 همدلی و همزبانی دولت و ملت در 

دانشگاه آزاد تجلی داشته است

هفـت  منطقـه  رئیـس  نخسـتین 
دانشـگاه آزاد بـا اشـاره بـه اینکـه خـود را 
پیشکسـوت و پیشـگام نمـی دانـد گفت: 
هـر کاری کـه مـی کردیـم در راه رضـای 
خـدا بـود و بـا عشـق و محبـت کار مـی 
اظهـار  یحیـوی  کردیـم. سـید حسـین 
داشـت: حرفـی نـدارم و فقـط توصیه می 

کنـم با تقـوا باشـید.
سـید جعفـر حسـین چـی از روسـای 
پیشـین منطقـه هفـت دانشـگاه آزاد بـا 
تاکیـد بـر وجـود عشـق و انگیـزه در کار 
گفـت: بـرای موفقیـت چهـار کار را انجام 
دهیـد. اول محبـت بـه خـدا، دوم محبت 
بـه ائمـه اطهـار، سـوم خدمت بـه خلق و 
چهـارم خدمـت به حیوانـات. کریـم زارع 
نیـز ضمـن گرامیداشـت یـاد امـام راحل 
بعنوان حامی دانشـگاه آزاد اسالمی اظهار 
داشـت: حمایتهـای بـی دریـغ حضـرت 
امام و پشـتیبانی رهبـری و عملکرد قوی 

آیت اهلل هاشـمی دانشـگاه آزاد اسالمی را 
بـه مرحلـه کنونی رسـانده اسـت. رییس 
باشـگاه پژوهشگران و نخبگان عضویت ده 
هـزار دانشـجوی دانشـگاههای دولتی در 
باشـگاه پژوهشگران دانشـگاه آزاد اسالمی 
را از نشـانه های کارنامه موفق این باشـگاه 
دانسـت و گفت: همدلی و همزبانی دولت 
و ملـت در دانشـگاه آزاد اسـالمی تجلـی 
داشـته و ایـن دانشـگاه دل هـا را بـه هـم 
نزدیک می کند. حسـن احدی از روسـای 
پیشـین منطقه هفت دانشـگاه آزاد نیز در 
سـخنان کوتاهـی ضمـن تشـکر از برگزار 
کـرد:  تاکیـد  همایـش  ایـن  کننـدگان 
کرمانـی هـا بـا برگـزاری ایـن همایـش 
همدلـی را معنـا نمودنـد. حجت االسـالم 
محمدرضـا طباطبایی موسـس دانشـگاه 
گفـت:  هـم  کرمـان  در  اسـالمی  آزاد 
سـالطین و حکمـا، چوپان مردم هسـتند 

و اگـر چوپـان گرگ شـود واویالسـت.

توسعه تحصیالت تکمیلی بزرگترین 
خدمت دانشگاه آزاد اسالمی است

معاون فرهنگی دانشـگاه آزاد کشور در 
نخسـتین همایـش تجلیل از پیشـگامان، 
خادمان و تالشـگران دانشگاه آزاد اسالمی 
اسـتان گفت:امـروز ۵۰۰ هـزار صندلـی 
خالی در دانشـگاه آزاد اسالمی وجود دارد 
کـه مـی تواند پذیرای دانشـجویان باشـد. 
حجـت اال سـالم دکتر سـیدطه هاشـمی 
با اشـاره بـه اینکه حرکت هـای نوینی در 
تکمیل اقدامات دانشـگاه آغاز شـده است 
گفت: توسـعه کمی دانشـگاه متوقف شده 
اسـت و از ۴۷۰ واحد دانشـگاهی به ۴۰۰ 
واحد رسـیده ایـم. وی ادمه داد: بزرگترین 
دسـت آورد بعـد از انقـالب اسـالمی،  بـه 
ویژه در حوزه فرهنگی تاسـیس دانشـگاه 
آزاد اسـالمی بـود و بـه همین دلیـل باید 
این دانشـگاه بایـد به فرهنـگ توجه ویژه 
ای داشـته باشـد. حجت االسالم هاشمی 

گفـت: در زمان جنگ بـرای اینکه جوانان 
مـا از تحصیـل محـروم نباشـند آیـت اهلل 
هاشـمی رفسـنجانی پیشـنهاد تاسـیس 
ایـن دانشـگاه را بـه امـام راحـل دادنـد و 
ایـن نشـان از آینـده نگری عمیق ایشـان 
بـود. وی بـا اشـاره بـه اینکـه امـروز تاثیر 
دانشـگاه آزاد اسـالمی را مـی بینیم افزود: 
از ۱۰ میلیـون فـارغ التحصیـل بعـد از 
انقـالب اسـالمی ۵ میلیـون نفـر آنهـا از 
این دانشـگاه بـوده اند. وی ادامـه داد: این 
دانشـگاه اکنـون یـک میلیـون ۷۰۰ هزار 
دانشـجو و ۱۰۰ هـزار عضو هیـات علمی 
و کارمنـد دارد. وی بـا اشـاره بـه اینکه در 
۲۰ مـاه گذشـته اقدامـات مهمـی در این 
دانشـگاه صـورت گرفته اسـت بیـان کرد: 
امـروز ایـن دانشـگاه بـا یک خـرد جمعی 
اداره مـی شـود. وی تاکید کـرد: در عرصه 
فرهنـگ هـم طـرح هـای بزرگـی را آغاز 
کـرده ایـم کـه یکـی از آنهـا پرداختن به 

مشـاهیر و بزرگان کشـور اسـت. وی بیان 
کـرد: طرح های اخالق حرفه ای و سـبک 
زندگـی اسـالمی نیـز از دیگر طـرح های 
فرهنگـی ایـن دانشـگاه اسـت کـه آغـاز 

شـده است. 
وی با اشـاره به اینکه کسـانی هسـتند 
کـه مـی خواهند بـه ایـن دانشـگاه ضربه 
بزننـد گفت: تعبیر یکـی از این افـراد این 
بود که) دانشـگاه آزاد اسـالمی هرکجا که 
بـرود با خود فسـاد می بـرد( در حالی که 
ایـن دانشـگاه خود مـروج فرهنگ اسـت. 
وی ادامـه داد: گروهـی دیگر هم هسـتند 
کـه تحـت تاثیر قـرار می گیرنـد و به این 
دانشـگاه حملـه مـی کننـد. وی از اضافه 
شـدن ۲۰ هـزار عضـو هیـات علمـی و 
تحصیـالت  هـای  رشـته  شـدن  اضافـه 

تکمیلـی به این دانشـگاه خبـر داد. 
در ایـن همایـش همچنیـن از تمبـر 
از  تجلیـل  همایـش  نخسـتین  یادبـود 
پیشـگامان، خادمان و تالشـگران دانشگاه 
آزاد اسـالمی اسـتان کرمان به همت اداره 
کل پسـت اسـتان کرمـان رونمایی شـد. 
در پایـان ایـن مراسـم هم از ۵۳ مسـئول 
اسـبق دانشـگاه های آزاد اسـالمی استان 

کرمـان تجلیل شـد. 
گفتنی سـت آقاجانی بـه عنوان رئیس 
همایش، منصورعالـم زاده دبیر و بابک آل 
طـه، حسـین شـهابی، حمـداهلل منظری 
توکلـی، جالل ایرانمنـش، یعقوب حاتمی 
عنـوان  بـه  پـور  غالمحسـین  مجیـد  و 
اعضـای سـتاد برگـزاری ایـن همایـش از 
یک سـال گذشـته برنامه ریزی و مدیریت 

آن را برعهـده داشـتند.
اسامی تجلیل شدگان:

هفت:سـید  منطقـه  پیشـین  روسـای 
حسـین یحیـوی، سـید جعفـر حسـین 
چی، کریم زارع، حسـن احدی، عباسـعلی 
نـورا، محمدرضا طباطبایـی، مرحوم علی 

نی سلطا
دبیـر پیشـین منطقـه هفـت: افالطـون 

امیـری
مسـئوالن پیشـین نهـاد نمایندگـی مقام 

معظـم رهبـری در دانشـگاه آزاد: میثـم 
طـارم، سـید حسـن حسـینی

روسـای پیشـین واحـد کرمـان: علیرضـا 
انـوری، محمـد حسـین متقـی، حمیـد 
دادخـدا  طالبیـان،  یحیـی  سـعادت، 

غضنفـری، 
روسـای پیشـین مرکز علـوم و تحقیقات 
کرمـان: علـی فاریابـی، علیرضـا منظـری 
توکلـی )رئیـس پیشـین واحـد کرمـان(، 

طیاری  امیـد 
روسـای پیشـین واحـد جیرفـت: محمـد 
شـریعتی، ماشـاا... آقایی پور، جـالل ایران 

منـش، رحمـان مجازی
روسای پیشـین واحد رفسـنجان: مرحوم 

محمد هاشـمیان، رضا مرعشـی
روسـای پیشـین واحـد سـیرجان و علوم 
شـهبا،  احمـد  سـیرجان:  تحقیقـات  و 
غالمحسـین اکبری فخرآبـادی، ابوالفضل 

قلیخانی جعفـر 
رئیـس پیشـین واحد زرند: علیمـردان آل 

طه
رئیـس پیشـین واحد شـهربابک: حسـن 

عباسـی، افشـین صالحی
روسـای پیشـین واحـد بردسـیر: مهـدی 
سـتوده نـژاد، مجید زینعلی نژاد، حسـین 

یعت شر
مجیـد  بافـت:  واحـد  پیشـین  روسـای 

علیمـرادی ا...  امـان  زاده،  جعفـری 
روسـای پیشـین واحد بم: عباس اکرامی، 

ناصـر اماندادی، کریم سـجادی زاده
روسـای پیشـین واحـد کهنـوج: محمـد 

علـی صفـا، اسـکندر عبدالهـی
منصـور  انـار:  واحـد  پیشـین  روسـای 
اسـکندرزاده، محمدرضـا ابرقویـی، سـید 
محمـد مهدوی نیـا، محسـن پورنامداری، 
حسـین عباسـپور، محمـد اناری عباسـی 
نـژاد، رضا قدیـری اناری، حسـین عالیی، 

صفریان محسـن 
رئیـس پیشـین واحد عنبرآباد: اسـماعیل 

اسالمی
روسـای پیشـین واحـد منوجـان: اصغـر 

پوربهـزادی، مرتضـی خزایـی

نخسـتین همایـش تجلیل از پیشـگامان، خادمان و تالشـگران دانشـگاه آزاد اسـالمی اسـتان کرمان صبح پنج شـنبه 2۱ خـرداد در 
تـاالر حافظ دانشـگاه آزاد اسـالمی واحد کرمان با حضور سـید طه هاشـمی معاون فرهنگی دانشـگاه آزاد کشـور، ذاکر مشـاور اجرایی 
دکتـر میرزاده رئیس دانشـگاه آزاد کشـور، عباسـعلی نورا دبیر شـورای نمایندگان تام االختیار ریاسـت دانشـگاه آزاد، حجت االسـالم 
محمدرضـا طباطبایـی موسـس دانشـگاه آزاد اسـالمی واحـد کرمـان، بابـک آل طـه رئیـس واحد کرمـان و  جمعـی از مدیران اسـبق 

دانشـگاه های آزاد اسـتان کرمان برگزار شـد.
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