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حداکثـر قیمت گوشـت مـرغ گرم در 
حالـی روز گذشـته در کرمان به هشـت 
ایـن  تومـان رسـید کـه  و 250  هـزار 
قیمـت در دیگـر اسـتان ها حداکثـر بـه 

هشـت هـزار تومـان می رسـد.
سـفره  آسـمان  بـر  مـرغ  پـرواز 
کرمانی هـا ادامـه دارد و دسـت برخـی 
بـه آن نمی رسـد. ایـن در حالـی اسـت 
کـه سـالم تر و ارزان تـر بـودن نسـبت به 
گوشـت قرمـز باعث شـده گوشـت مرغ 
پای ثابت سـفره بسـیاری از مردم باشد. 
از فوایـد آن همین کـه سـطح باالیـی از 
ویتامیـن B3 کـه بـه آن نیاسـین نیـز 
می گویند در گوشـت مرغ موجود اسـت 
کـه از بیماری هایـی کـه ناشـی از بـاال 
رفتـن سـن اسـت، جلوگیـری می کند. 

عـاوه بـر ایـن مصـرف گوشـت مـرغ 
در حفاظـت از سیسـتم عصبـی بـدن 
مؤثـر اسـت. امـا گرانـی بی سـابقه آن 
در ماه هـای اخیـر باعـث شـده تا سـفره 

برخـی مـردم از مـرغ محـروم شـود.
رونـد صعـودی قیمـت گوشـت مرغ 
گـرم در کرمـان از اوایـل تیرمـاه آغـاز 
شـد. به طوری کـه قبـل از مـاه رمضـان 
و در نیمـه خـرداد، قیمـت هـر کیلـو 
گوشـت مرغ گـرم حدود 6 هـزار تومان 
بـود. در میانـه مـاه رمضان قیمـت مرغ 
بـه 6 هـزار و 500 نزدیـک شـد و اوایل 
تیرمـاه بـود کـه قیمـت هـر کیلـو مرغ 
بیـن 6 هـزار و 900 تـا 7 هـزار و 200 

نوسـان پیـدا کرد.
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آگهي مزايده دو مرحله ای )تشخیص صالحیت(
موضوع : واگذاری منافع )اجاره( مکان بوفه های دانشگاه به شرح ذیل: 

1-خوابگاه 2-دانشـکده ادبیات 3-دانشـکده فنی 4-پارک دانشـکده فنی 5-دانشـکده 
علوم 6-مجموعه ورزشـی استخر  

مهلـت دریافـت اسـناد و مـدارک و بازدید ازمحـل : از تاریخ اولین نوبت  انتشـار آگهي لغایت 7 
روز اداری دانشـگاه به غیر از روزهای تعطیل رسـمی و پنج شـنبه ها  ) از سـاعت 8 الی 15 (

محل دریافت اسناد و مدارک: دبیرخانه کمیسیون معامات دانشگاه آزاد اسامي
مهلـت تسـلیم مـدارک : متقاضیان مکلفنـد حداکثر ظرف مـدت 10 روز از تاریـخ اولین نوبت 
انتشـار آگهـی نسـبت بـه ارائـه رزومه و مـدارک و مسـتندات مربوطه طبـق شـرایط مزایده به 

دفتر حراسـت دانشـگاه اقـدام نمایند. 
دانشـگاه در رد و یا قبول یک یا کلیه پیشـنهادات داراي اختیارات تام بوده و هزینه درج آگهي در 

روزنامه فرهیختگان و یک روزنامه محلی اسـتان  نیز بر عهده برنده مزایده مي باشـد.
اداره روابط عمومی دانشگاه آزاد اسالمي واحد کرمان 

میدان آزادی
نوبت دوم

مسابقه بزرگ طراحی
 نماد )المان(

بـرای کسـب اطاعـات بیشـتر بـا شـماره 32236410 دفتـر معاونت فنی 
عمرانـی شـهرداری کرمـان تمـاس حاصـل نمایید.

قیمت هر کیلوگرم مرغ گرم؛ 8250 تومان

قیمت مرغ در کرمان پرواز کرد
روز گذشته قیمت مرغ در تهران 7600، 

آذربایجان شرقی 7800، خراسان رضوی 7400، 
فارس 8000 و مازندران 6900تومان بود

نیاز جامعه کارآفرینی به 
»توریسم آپ«

 ما
یام

ر/پ
 پو

جب
ن ر

حس
س: م

عک



شماره پیاپی 711  
چهارشنبه 10 شهریورماه 1395 

w w w . p a y a m e m a . i r

پیامک : 
50002203034 2

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

https://telegram.me/payamema

خبر
مدیرکل منابع طبیعی استان:

انتخاب به عنوان دستگاه برتر 
مأموریت های محوله را 

دوچندان می کند
بر اسـاس اعـام پایگاه اطاع رسـانی اداره 
اسـتان کرمـان، طبـق  کل منابـع طبیعـی 
برتـر  انتخـاب دسـتگاه های  ارزیابـی  نتایـج 
اسـتان از حیـث عملکـرد در شـاخص های 
و  طبیعـی  منابـع  کل  اداره  عمومـی، 
آبخیـزداری اسـتان کرمان به عنوان دسـتگاه 
برتـر انتخـاب و در جشـنواره شـهید رجایی 
بـا دریافـت لوح سـپاس از سـوی مسـئولین 
عالی رتبـه اسـتان مـورد تجلیل قـرار گرفت. 
ایـن مهنـدس زنگی آبادی معاونـت فنی این 
اداره کل نیـز به عنـوان کارشـناس برتـر در 
تحقـق اقتصـاد مقاومتـی موردتقدیـر قـرار 

 . فت گر
دسـتگاه  مدیـر  به عنـوان  زاده  رجبـی 
جشـنواره  سـپاس  لـوح  دریافـت  از  پـس 
و  لطـف  مرهـون  را  آن  رجایـی  شـهید 
عنایـات حضـرت حـق، همدلـی، و هم زبانی، 
صمیمیـت و سخت کوشـی همـکاران خـود 
و  حمایت هـا  و  اسـتان  نقـاط  اقصـی  در 
مسـاعدت های مسـئولین اسـتان دانسـت و 
گفـت: »ایـن انتخـاب وظیفه مـا را در انجام 
وظایـف و مأموریت هـای محولـه دوچنـدان 
می کنـد و بـه دلیـل افزایـش سـطح توقـع 
مـردم و مسـئولین و تمرکـز آنـان بـر روی 
ایـن دسـتگاه، می طلبـد کـه بـا کار و تاش 
و  مـردم  به حـق  توقعـات  بـه   ، مضاعـف 

». بپوشـانیم  عمـل  جامـه  مسـئولین 

کلنگ زنی و افتتاح پنج طرح 
مربوط به شهرک های صنعتی

 در جنوب
بـا حضـور مشـاور وزیـر صنعـت، معدن و 
جیرفـت  شهرسـتان های  نماینـده  تجـارت، 
اسـامی،  شـورای  مجلـس  در  عنبرآبـاد  و 
فرمانـدار جیرفـت و رئیس سـازمان صنعت، 
معـدن و تجـارت جنـوب کرمـان 3 طـرح 
صنعتـی بهره بـرداری و 1 طـرح کلنـگ زنی 
شـد. بـه گـزارش روابـط عمومـی شـرکت 
بـا  هم زمـان  کرمـان  شـهرک های صنعتـی 
هفتـه دولـت، از مجمـوع طرح هـای مـورد 
بهره بـرداری و کلنـگ زنـی توسـط مشـاور 
جنـوب  در  تجـارت  و  صنعت،معـدن  وزیـر 
شـهرک ها  بـه  مربـوط  طـرح  پنـج  اسـتان 
غفـاری  مجیـد  اسـت.  صنعتـی  نواحـی  و 
صنعتـی  شـهرک های  شـرکت  مدیرعامـل 
قابل افتتـاح  طرح هـای  جریـان  در  کرمـان 
هفتـه دولـت در سـطح شـهرک ها و نواحـی 
صنعتـی اسـتان گفـت : » 3 واحـد صنعتـی 
سـرمایه گذاری  و  نفـر   24 کل  اشـتغال  بـا 
26500 میلیـون ریـال شـامل تولیـد نایلون 
و نایلکـس، انواع درب و پنجـره و مصنوعات 
فلـزی و کیـک و کلوچه در شـهرک صنعتی 
جیرفـت 2 و ناحیـه صنعتی عنبرآباد شـروع 
بـه کار نمودنـد.« وی از کلنـگ زنـی طـرح 
مـس کاتـد بـا تولیـد 3000 تـن در طـول 
میلیـون   65000 سـرمایه گذاری  و  سـال 
ریـال در شـهرک صنعتـی جیرفـت 2خبـر 
موجـب  طـرح  »ایـن  کـرد:  بیـان  و  داد 

به کارگیـری 80 نفـر خواهـد شـد.«

رضایتمندی مردم و دولت از 
آبفار کرمان

شـرکت آب و فاضـاب روسـتایی اسـتان 
شـهید  جشـنواره  نوزدهمیـن  در  کرمـان 
و  دولـت  هفتـه  مناسـبت  بـه  کـه  رجایـی 
کارکنـان  و  مدیـران  و  دسـتگاه ها  انتخـاب 
برتـر دولتـی اسـتان در تاالر بـرق منطقه ای 
کرمـان برگـزار شـد جزو سـه دسـتگاه برتر 
عمومـی  و  اختصاصـی  شـاخص های  در 
اسـتان شـد. در این مراسـم از علی رشـیدی 
کرمـان  اسـتان  آبفـار  شـرکت  مدیرعامـل 
اختصاصـی  و  عمومـی  شـاخص های  در 
حامل هـای  آب،  مسـئله  بـه  توجـه  نظیـر 
خدمـات  و  ارباب رجـوع  تکریـم  انـرژی، 
الکترونیکـی تجلیـل شـد کـه نشـان دهنده 
سـطح رضایتمنـدی مردمـی و دولـت از این 
دسـتگاه اسـت. همچنیـن بـا اهـدای لوحی 
از علیرضـا عبدیـان معـاون طـرح و توسـعه 
شـرکت آبفار اسـتان نیـز به جهت پیشـبرد 
و راهبـری پروژه هـای اقتصـاد مقاومتـی در 
آمـد.40  عمـل  بـه  تجلیـل  اسـتان  سـطح 
کارمنـد و کارشـناس نمونـه اسـتان در ایـن 
مراسـم معرفـی و از آنان با اهـدا لوح تجلیل 

. شد

کرمان ویچ

قیمـت  حداکثـر 
گوشـت مرغ گرم در 
گذشـته  روز  حالـی 
در کرمان به هشـت 
هـزار و 250 تومـان 
ایـن  کـه  رسـید 
قیمـت در دیگر اسـتان ها حداکثر به 

می رسـد. تومـان  هـزار  هشـت 
سـفره  آسـمان  بـر  مـرغ  پـرواز 
کرمانی هـا ادامـه دارد و دسـت برخی 
بـه آن نمی رسـد. این در حالی اسـت 
کـه سـالم تر و ارزان تـر بودن نسـبت 
به گوشـت قرمز باعث شـده گوشـت 
مـرغ پـای ثابـت سـفره بسـیاری از 
مـردم باشـد. از فوایـد آن همین کـه 
سـطح باالیـی از ویتامیـن B3 که به 
آن نیاسـین نیز می گویند در گوشـت 
مرغ موجود اسـت که از بیماری هایی 
کـه ناشـی از بـاال رفتن سـن اسـت، 
جلوگیـری می کنـد. عـاوه بـر ایـن 
مصـرف گوشـت مـرغ در حفاظـت از 
سیسـتم عصبی بـدن مؤثر اسـت. اما 
گرانـی بی سـابقه آن در ماه های اخیر 
باعـث شـده تا سـفره برخی مـردم از 

مـرغ محروم شـود.
باال، باال، باالتر

رونـد صعودی قیمت گوشـت مرغ 
گـرم در کرمـان از اوایـل تیرمـاه آغاز 
شـد. به طوری کـه قبل از مـاه رمضان 
و در نیمـه خـرداد، قیمـت هـر کیلو 
گوشـت مـرغ گـرم حـدود 6 هـزار 
تومـان بـود. در میانـه مـاه رمضـان 
قیمـت مرغ به 6 هـزار و 500 نزدیک 
شـد و اوایـل تیرمـاه بـود کـه قیمت 
هـر کیلـو مـرغ بیـن 6 هـزار و 900 
تـا 7 هـزار و 200 نوسـان پیـدا کرد. 
در آن زمـان علت ایـن گرانی کاهش 
جوجـه ریزی و کاهش عرضه نسـبت 
بـه تقاضـا عنـوان شـد. درحالی کـه 
پاییـن  قیمـت  می شـد  پیش بینـی 
بیایـد اما نه تنهـا قیمت پاییـن نیامد 
کـه باالتر هم رفـت. اوایل مـرداد بود 
کـه محمدعلـی کمالـی سروسـتانی 
سراسـری  اتحادیـه  مدیرعامـل 
مرغـداران مـرغ گوشـتی بـه ایسـنا 
گفـت کـه بـا توزیـع ذرت دولتـی و 

افزایـش جوجـه ریـزی بازار گوشـت 
متعـادل  آینـده  روز  مـرغ طـی 20 
می شـود، امـا ایـن اتفـاق رخ نـداد و 
رونـد صعـودی قیمـت گوشـت مرغ 
ادامـه پیدا کـرد. اگرچه ایـن افزایش 
وجـود  کشـور  سراسـر  در  قیمـت 
داشـت امـا بـه طـرز عجیبـی قیمت 
گوشـت مـرغ در کرمـان بـه نسـبت 
دیگـر اسـتان های کشـور باالتـر بـود 
پایتخت نشـینان  به طوری کـه حتـی 
هـم کـه معمـوالً بـا گرانی بیشـتری 
می کنند،گوشـت  نـرم  دسـت وپنجه 
مـرغ را  باقیمتـی کمتـر از کرمانی ها 

می خریدنـد.
مرغ های کرمانی گران ترند!

ادعـای فـوق بـا نگاهی بـه قیمت 
گذشـته  هفته هـای  در  گـرم  مـرغ 
بـا دیگـر  در کرمـان و مقایسـه آن 
روز  اسـت.  قابل اثبـات  اسـتان ها 
در  مـرغ  قیمـت  حداکثـر  گذشـته 
کرمـان به هشـت هـزار و 250 تومان 
رسـید و فقط در اسـتان های اصفهان 
و یـزد باقیمـت هشـت هـزار و 400 
و هشـت هـزار و 300 تومـان، مـرغ 
اطاعـات  طبـق  امـا  بـود.  گران تـر 
داده شـده توسـط موسسـه فـن آوری 
صنعـت  ارتباطـات  و  اطاعـات 
 ،)I.T.P( دام پـروری  و  مرغـداری 
در دیگـر اسـتان های کشـور قیمـت 
مـرغ از کرمـان ارزان تـر بـود. برایـن 
اسـاس حداکثر قیمت مـرغ در برخی 
اسـتان ها همچـون تهران هفـت هزار 
و 600، آذربایجـان شـرقی هفت هزار 
و 800، خراسـان رضوی هفت هزار و 

400، فارس هشـت هـزار و مازندران 
بـود.  تومـان   900 و  هـزار  شـش 
حداقـل قیمـت مـرغ هـم در اسـتان 
کرمان روز گذشـته هفت هزار و 900 
بـود که در این بخش قیمـت مرغ در 
هیـچ اسـتانی بـه کرمان نمی رسـید. 
حداقـل قیمت مرغ در تهـران، فارس 
و خراسـان رضـوی بـه ترتیب شـش 
هـزار و 700، هفـت هـزار و 150 و 

هفـت هـزار و 800 تومـان بـود. 
مقايسه کرمان با يزد و اصفهان

از  مـرغ  قیمـت  نمـودار  بررسـی 
23 مـرداد تـا 9 شـهریور در کرمـان 
)نمـودار 1( در مقایسـه با یزد )نمودار 
روز  فقـط  کـه  می دهـد  نشـان   )2
گذشـته حداکثـر قیمت مـرغ در یزد 
از کرمـان بیشـتر شـد و در 15 روز 
دیگـر قیمت گوشـت مـرغ در کرمان 
گران تـر از یـزد بوده اسـت. همچنین 
از 16 روز موردبررسی، 12 روز قیمت 
مـرغ در کرمان از هشـت هـزار تومان 
باالتـر بـوده و در یـزد هشـت روز این 
اتفـاق افتاده اسـت. نکتـه دیگر اینکه 
در ایـن بـازه زمانـی، حداکثـر قیمت 
مـرغ در کرمـان از هفت هـزار و 800 
تومـان پاییـن نیامـده امـا در یـزد به 
هفت هـزار و 650 رسـیده اسـت. در 
اصفهـان )نمـودار 3(امـا در 14 روز از 
16 روز گذشـته، قیمـت مـرغ بـاالی 
هشـت هزار تومـان بوده اسـت. البته 
در برخـی روزها حداکثـر قیمت مرغ 
در ایـن اسـتان به هفت هـزار و 750 
رسـیده کـه از کرمـان کمتـر بـوده 

است.

مسئول گران تر بودن مرغ در 
کرمان، بازرگانی است

گرانـی  دلیـل  از  اطـاع  بـرای 
مـرغ در کرمـان بـا عبـاس سـعیدی 
شـمال  کشـاورزی  جهـاد  رئیـس 
را  مـا  گرفتیـم. وی  تمـاس  اسـتان 
بـه محمدجـواد عبدالکریمـی، روابط 
داد.  ارجـاع  سـازمان  ایـن  عمومـی 
عبدالکریمـی گفـت: »قیمت منطقی 
مـرغ در حـال حاضـر هفـت هـزار و 
500 اسـت اما در بازار قیمت بیشـتر 
اسـت.« وی افـزود: »جوجـه ریزی در 
کرمان نسـبت به سـال های گذشـته 
تغییـر نکرده. دلیل گران شـدن مرغ، 
افزایـش دمـای هـوا در اسـتان های 
جنوبـی بـوده کـه ایـن امـر موجـب 
شـد جوجـه ریـزی نکننـد و کمبـود 
را از اسـتان های دیگـر ازجمله کرمان 
تأمیـن کننـد. ایـن موجـب شـد در 
سراسـر کشـور مـرغ گـران شـود.« 

وی در پاسـخ بـه ایـن سـؤال که چرا 
قیمـت مـرغ در کرمـان گران تـر از 
دیگـر اسـتان ها اسـت، اظهـار کـرد: 
جهـاد  کـه  زنـده ای  مـرغ  »قیمـت 
کشـاورزی بـه کشـتارگاه ها تحویـل 
می دهـد، اگر از دیگر اسـتان ها کمتر 
نباشد، بیشـتر هم نیسـت. پس ازاین 
تفاوتـی  اسـتان ها  دیگـر  بـا  نظـر 
نداریـم. اینکه چـرا بعـد از تحویل به 
کشـتارگاه، قیمـت مـرغ در کرمان با 
دیگر اسـتان ها تفـاوت پیـدا می کند 
را بایـد از بازرگانـی بپرسـید.« اگرچه 
کشـاورزی  جهـاد  عمومـی  روابـط 
نبـودن  بیشـتر  از  اسـتان  شـمال 
قیمـت مـرغ زنـده در کرمان نسـبت 
بـه دیگـر اسـتان ها خبـر می دهـد، 
امـا طبـق اطاعات موجود در سـایت 
موسسـه )I.T.P(، روز گذشته قیمت 
مـرغ زنـده در تهـران کیلویـی پنـج 
هـزار ، فـارس پنـج هـزار و 400 و 
خراسـان رضوی پنج هـزار تومان بود 
درحالی کـه در کرمـان ایـن قیمت به 
پنـج هـزار و 500 تومـان می رسـید.
نقش ما نظارت بر قیمت است نه 

تعیین قیمت
معـاون بازرگانـی سـازمان صنعت، 
معـدن و تجـارت اسـتان در رابطـه با 
تفـاوت قیمت مـرغ در کرمان با دیگر 
اسـتان ها بـه »پیـام مـا« گفـت: »تـا 
هفته هـای پیش اختـاف قیمت مرغ 
در کرمـان بـا اسـتان های هم جـوار به 
700 تـا 800 تومـان می رسـید کـه 
خیلـی زیاد بـود.« مصطفی زریسـفی 

افـزود: »بـه همیـن دلیـل از هفتـه 
اسـتانداری،  هماهنگـی  بـا  گذشـته 
کمیتـه ای متشـکل از تولیدکننده ها، 
توزیع کننده هـا، کشـتارگاه ها، انجمن 
حمایـت از حقـوق مصرف کننـدگان 
حقـوق  از  حمایـت  سـازمان  و 
بـه  وابسـته  کـه  مصرف کننـدگان 
وزارت صنعـت اسـت، تشـکیل شـد 
و توانسـتیم تفـاوت قیمـت را از 800 
تومـان   100 حداکثـر  بـه  تومـان 
کل  اینکـه  بابیـان  وی  برسـانیم.« 
مسـئولیت تولیـد، تأمیـن و تنظیـم 
بـازار بر عهده جهاد کشـاورزی اسـت، 
اظهـار کـرد: »ما فقط وظیفـه نظارت 
بر قیمت را داشـتیم نه تعیین قیمت. 
متشـکل  کمیتـه ای  پیش ازایـن  تـا 
و  کشـتارگاه ها  تولیدکننده هـا،  از 
فروشـنده ها وجود داشـت که معموالً 
نماینـده کشـتارگاه ها و فروشـنده ها 
در آن حضـور نمی یافـت. ایـن کمیته 
قیمـت را بـه مـا اعـام می کـرد و مـا 
نظـارت می کردیـم کـه از آن قیمـت 
تخلـف نشـود. امـا بـه دلیـل اینکـه 
تفـاوت قیمت بـا دیگر اسـتان ها زیاد 
شـده بـود، بـا اسـتانداری هماهنـگ 
کردیـم و کمیته ای جدید را تشـکیل 
دادیـم و االن تفـاوت قیمـت کمتـر 
شـده اسـت.« معاون بازرگانی اسـتان 
با اشـاره به ثبات قیمت مـرغ در حال 
حاضـر، گفت: »البته قیمـت مرغ االن 
و  اسـت  زیـاد  مصرف کننـده  بـرای 
بایـد تدبیری اندیشـیده شـود که کم 

شود.«

قیمت هر کیلوگرم مرغ گرم؛ 8250 تومان

قیمت مرغ در کرمان پرواز کرد

سکینه خدیش 
بـه مناسـبت هفتـه دولـت بـا حضـور 
اسـتاندار،  اقتصـادی  معـاون  فتـوت 
امام جمعـه،  دانشـی  حجت االسـام 
مسـئولین  از  جمعـی  و  فرمانـدار  اشـک 
شهرسـتان بـم بیـش از 12 طـرح عمرانی 
شـد.  افتتـاح  و  زنـی  کلنـگ  رفاهـی  و 
می تـوان  افتتاح شـده  طرح هـای  ازجملـه 
بـه پروژه هـای شـهرداری، شـرکت توزیـع 
نیـروی برق و همچنیـن افتتاح 7 کیلومتر 
از اتوبـان بـم- کرمـان، آب رسـانی مرغک، 
مجتمـع شـرکت صنعتـی روغنـی جنوب 
کـه پیش ازایـن تعطیل شـده بـود و احیای 
مجـدد توسـط بخـش خصوصـی کارخانه 

کـرد. اشـاره  فراورده هـای خرمـا 
ازجملـه طرح هـای افتتاح شـده و کلنگ 
زنـی شـده توسـط شـهرداری می تـوان به 
افتتـاح مرکـز معاینـه  تعـدادی پـارک و 
فنـی خودروهـای سـبک و ایجاد اشـتغال 
کارواش  و  تعمیرگاه هـا  ایجـاد  توسـط 
اشـاره کـرد. شـرکت  ایـن مرکـز  جنـب 
توزیـع نیـروی بـرق جنـوب اسـتان نیـز 
طرح هـای جامـع بـم فـاز هشـتم بااعتبار 
توسـعه،  باهـدف  ریـال  13416میلیـون 
اصـاح و بهینه سـازی شـبکه های توزیـع 
و کاهـش تلفـات، برق رسـانی به روسـتای 
فاقـد بـرق دره دراز بااعتبـار 300 میلیون 
و  احـداث   ، توسـعه  پروژه هـای  ریـال، 

 2145 ارزش  بـه  روسـتایی  بهینه سـازی 
میلیـون ریـال را بـا مجمـوع یـک میلیارد 
و پانصـد و هشتادوشـش میلیون به افتتاح 
رسـاند. هفت پـروژه اصاح و بهینه سـازی 
به میـزان اعتبار 4826 میلیـون ریال، 52 
پـروژه اصـاح توسـعه جهـت رفـع افـت 
ولتـاژ بـه میـزان اعتبـار 31017 میلیـون 
ریـال، 42 پروژه توسـعه و احـداث و اعتبار 
بالغ بـر 8238 میلیـون ریـال آمـاده کلنگ 

اسـت. زنی 
عبـاس صیـادی زاده از سـرمایه گذاران 
جمـع  در  خصوصـی  بخـش  باسـابقه 
مسـئولین گفـت: »قریـب 50 سـال برای 
ایـن شهرسـتان بـا نهایـت تـوان و عشـق 
به انجـام فعالیت هـای کارآفرینـی ازجمله 
تولیـدی، بازرگانـی و عمرانـی پرداخته ام و 
بـه لطـف خداونـد توانسـته ام بزرگ تریـن 
کارخانه چـای خاورمیانه را در شهرسـتان 
بـم ایجـاد کنـم کـه مـورد بازدیـد اکثـر 
همچنیـن  اسـت  قرارگرفتـه  مسـئولین 
روغـن  موتـور،  تولیـد  کارخانه هـای 
بسـته بندی خرما، مجتمع تجاری فرشـته 
ازجملـه فعالیت هایـم اسـت کـه به صورت 
مسـتقیم  150 شـغل ایجادشـده اسـت.« 
صنعتـی  روغـن  »شـرکت  افـزود:  وی 
تاش هـا  ایـن  از  یکـی  حاصـل  جنـوب 

تولیدکننـده  اولیـن  به عنـوان  کـه  اسـت 
خصوصـی روانکاوهـای موتـوری و صنعتی 
آغـاز  را  خـود  فعالیـت   1373 سـال  در 
ناشـی  آسـیب های  دلیـل  بـه  امـا  کـرد 
اقتصـادی  و همچنیـن شـرایط  زلزلـه  از 
سـال های گذشـته، طرح هـای تولیـدی و 
توسـعه ای در ایـن شـهر کم رنـگ نمـوده 
کـرد:  اضافـه  سـرمایه گذار  ایـن  اسـت.« 
حال هـای  سـبک،  روغن پایـه  »انـواع 
و  سـبک  هیدروکربن هـای  و  سـبک 
سـنگین،  و  سـبک  هیدروکربن هـای 
گریـس، روغن پایـه سـنگین و قیـر نـرم 
از تولیـدات ماسـت. خـوراک ایـن واحـد 
بـرای  بندرعبـاس  نفـت  پاالیشـگاه  از 
روغن های سـبک و سـنگین و پتروشیمی 
هیدروکربن هـا  و  حال هـا  بـرای  آبـادان 

تأمیـن خواهـد شـد.«
خصـوص  در  بـم  شـهردار  ریاضـی 
افتتـاح طرح هـای شـهرداری گفـت: »بنـا 
بـه جمع بنـدی ابتـدای سـال و بودجـه ای 
کـه شـورای شـهر در اختیـار شـهرداری 
را  پروژه هـا  از  تعـدادی  اسـت  داده  قـرار 
در قالـب هفتـه دولـت افتتـاح و کلنـگ 
پروژه هـا  ایـن  از  یکـی  می کنیـم.  زنـی 
مرکـز معاینـه فنـی شهرسـتان بم اسـت. 
همچنیـن بـا توجـه به نیـاز شهرسـتان و 

به نوعی شـرق اسـتان برنامه ریـزی کردیم 
کـه سـال قبـل کشـتارگاه صنعتی شـرق 
افـزود: »پـارک  اسـتان را داشـتیم.« وی 
صاحب الزمـان  کوچـه  پـارک  مرصـاد، 
شـماره  رزمنـدگان  شـهرک  پـارک   ،7
محمـد  طاهرالدیـن  سـید  پـارک   ،2
شـماره 2 ، بازارچـه میادیـن میـوه تره بـار 
دست فروشـان در مرکـز شـهر، تسـطیح و 
نظافـت پیاده روهـا در سـطح شـهر،خرید 
تعـداد  بـه  تبلیغاتـی  تابلوهـای  نصـب  و 
فرهنگیـان،  پـارک  بازسـازی  مـورد،   4
پیاده روسـازی خیابـان مقابـل دانشـگاه ها 
در اتوبـان بـم- کرمان، جدول گـذاری بلوار 
دهشـتر  خیابـان  جدول گـذاری  کارگـر، 
ورودی  روشـنایی  فونداسـیون  اجـرای  و 
شـهر تـا ورودی خواجـه عسـکر و خریـد 
و نصـب تلـه گاوی در کشـتارگاه کـه کار 
بسـیار جدیـدی در اسـتان اسـت، ازجمله 
ایـن طرح هـا بودنـد. ایـن مـوارد بـه مبلغ  
7میلیـارد و هشـت صد و هشـتاد میلیـون 
پروژه هـای  همچنیـن  اسـت.  تومـان 
پـارک  ازجملـه  شـهرداری  زنـی  کلنـگ 
کلنـگ  و  بسـطامی  پـارک  نارنجسـتان، 
زنـی سـاختمان شـماره 3 آتش نشـانی در 
بلـوار صاحب الزمـان بـه مبلـغ 3 میلیارد و 
چهارصـد و شـصت میلیون تومان اسـت.«

کلنگ زنی و افتتاح 12 طرح عمرانی در بم
 خبر

رضا عبادی زاده
reza@payamema.ir
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تحلیل

مهندسی دیپلماسی در فراگیرترین 
حزب اصولگرایان

یارگیری های
 جدید باهنر

کنگـره  در  مهندسـین  اسـامی   جامعـه 
جدیـد خـود بازهـم دسـت بـه تغییـر زد و 
افـراد تـازه ای را وارد شـورای مرکـزی خـود 
جدیـد  اعضـای  ایلنـا،  گـزارش  بـه  کـرد. 
شـورای مرکزی جامعه اسـامی مهندسـین 
معرفـی شـدند و چند عضـو جدیـد اصولگرا 
نیـز بـه ایـن حـزب پیوسـتند تا این تشـکل 

قدرتمندتـر بـه کار خـود ادامـه دهـد.
اعضای جديد چه کسانی هستند

یکـی از ایـن افـراد سـقائیان نـژاد اسـت. 
فـردی کـه سـال ها بـر شـهرداری اصفهـان 
تکیـه زده و ازجمله رهبـران اصولگرایان در 
اصفهان بود که امسـال در پی انتشـار اخبار 
تخلفـات مالـی، یـاران اصفهانـی او صندلـی 
را از زیـر پایـش کشـیدند. او کـه روزگاری 
رئیـس سـتاد الریجانـی در اصفهـان بـود، 
راهـی قـم شـد تـا در شـهر رئیـس مجلس 
در مسـئولیت شـهرداری قرار بگیـرد. فاصله 
کمتـر تهـران تـا قـم و انگیـزه حضـور مؤثر 
در عرصـه سیاسـی باعـث شـد تـا سـقائیان 
نـژاد ایـن بـار در شـورای مرکـزی جامعـه 
جـز  کنـد.  فعالیـت  مهندسـین  اسـامی 
سـقائیان نـژاد، علی محمـد شـاعری نیـز از 
ایـن دوره به جمـع اعضای شـورای مرکزی 
نماینـدگان  از  یکـی  تـا  شـد  اضافـه  جـام 
جامعـه  ترکیـب  بـه  دهـم  مجلـس  بانفـوذ 
اسـامی مهندسـین اضافـه شـود. شـاعری 
محیط زیسـت  حفاظـت  سـازمان  قائم مقـام 
اسـامی  جامعـه  بـود.  قبـل  دولـت  در 
مهندسـین در چند سـال گذشـته در استان 
مازنـدران فعال شـده بـود و انتخـاب اعضای 
شـورای آن به صـورت انتخاباتی برگزارشـده 
بـود و احتمـاالً بـا حضـور شـاعری شـاهد 
افزایـش نفوذ ایـن حزب اصولگرا در اسـتان 

مازنـدران باشـیم.
اضافه شدن کارشناسان سیاست 

خارجی به جام
اسـامی  جامعـه  تغییـر  مهم تریـن 
مهندسـین اضافـه شـدن »شـیخ عطار« بود؛ 
بعـد از »حسـین شیخ االسـام«، او دومیـن 
تنش زدایـی  دوران  در  کـه  بـود  دیپلماتـی 
ترکیـب  بـه  دیپلماتیـک  روابـط  افزایـش  و 
اضافه شـده  مهندسـین  اسـامی  جامعـه 

اسـت.
تغییر اساسنامه برای جذب عضو؟

موفقیـت  از  بعـد  و  پیـش  دهـه  یـک 
شـهر  شـورای  در  زاهـدی  محمدمهـدی 
صندلـی  روی  او  نشسـتن  بعـد  و  کرمـان 
باهنـر  کرمـان،  نمایندگـی  و  علـوم  وزارت 
اولیـن غیـر مهنـدس  اساسـنامه  تغییـر  بـا 
اضافـه  اصولگـرا  مهندسـین  جمـع  بـه  را 
کـرد. اضافـه شـدن زاهـدی دو فایـده بـرای 
جامعـه اسـامی مهندسـین داشـت؛ اگـر تا 
پیش ازایـن وزارتخانه هـای مهندسـی جامعه 
هـدف نیروهـای تربیت شـده در ایـن حـزب 
بودنـد، افـرادی مثـل زاهـدی راه نیروهـای 
ایـن حـزب را بـرای نفـوذ ایـن تشـکل در 

می کـرد. بـاز  دانشـگاه ها 
 بـه نظـر می رسـد تغییـرات جدیـد حزب 
در راسـتای تقویـت حـزب صـورت گرفتـه 
اسـت. محمدرضـا باهنـر سال هاسـت رؤیای 
یک تشـکل فراگیر را بـرای اصولگرایان دارد 
و هـر صبـح رؤیای او با کابـوس اختاف های 
داخلـی بـه باد مـی رود. بـه نظر می رسـد اما 
خـود باهنـر آهنـگ فراگیـر بـودن را نواخته 
همگرایـی  بـه سـمت  دیگـران  اگـر  اسـت. 
نمی آینـد، ایـن باهنـر اسـت کـه بـا تغییـر 
ظرفیت هـای حـزب آن را فراگیرتـر خواهـد 

. کرد

روز گذشـته محمدباقر نوبخت، سـخنگوی 
دولـت در نشسـت خبـری هفتگـی خـود 
شـرکت کـرد. او دربـاره مسـائل مختلفـی 
از جمله حواشـی کنسـرت ها و بازداشـت 
عضـو تیم هسـته ای صحبت کـرد. گزیده 
صحبـت هـای وی را در ادامـه بـه نقـل از 

بخوانید: خبرآنایـن 
 } در توضیـح این سـوال که سـخنگوی 
قـوه قضاییـه اعام کـرد دولت حتی اسـم 
یـک نفـر را در مـورد فیش هـای حقوقـی 
اعـام نکرده اسـت{ در ایـن زمینه جامعه 
اشـباع شـده، امـا برخـی ایـن موضـوع را 
تـا انتخابـات تمـام نخواهند کرد و اشـباع 
نمی شـوند. رهبـری هـم تاکیـد کردند به 
أیـن مسـایل نپردازیـم. مـا هـم خـود را 
درگیـر ایـن مسـایل نمی کنیـم و جـواب 
آنهـا کـه می گوینـد فانـی حرام خـوری 

کـرده را نمی دهیـم.

 } در مـورد لغـو کنسـرت ها{ راهـش 
این هسـت همـه به قوانیـن ایـران احترام 
بگذاریـم. وقتـی قانـون همـه چیـز را در 
مـورد کنسـرت مشـخص کـرده، در ایـن 
مـورد یک تشـخیص ارایـه نشـود. قوانین 
ما بر مبنای شـرع اسـت پـس دیگران هم 
بـه قانون احتـرام بگذارند. دولـت با قدرت 
بـه قانـون عمـل کـرده اسـت، اگـر نقدی 
هسـت قانـون را اصـاح کنیـم و خودمان 

قانـون وضـع نکنیم.
یـک  و شـتم  }دربـاره موضـوع ضـرب 
نماینـده و خـاء  یـک  توسـط  خبرنـگار 
وجـود انجمـن صنفـی { اگـر در مجلـس 
تشـکر  می کنـد،  کاری  نماینـده ای  هـم، 
مـی کنم کـه باز هـم دولت باید پاسـخگو 
باشـد! وزیر کار خود را از جامعه رسـانه ای 
می دانـد، در مجلـس ایـن اتفـاق در مـورد 
دیگـران هـم می افتـد، البتـه وزرا بیشـتر 

لفظـی مـورد عنایـت قـرار می گیرنـد.
} در بـاره افزایـش صـادرات ایـران بـه 
آمریـکا بـه ویـژه فـرش { اگر یـک رخداد 
صادراتـی قـرار اسـت اتفـاق بیفتـد حتما 
نیـاز بـه حمایـت دولـت دارد، امـا فعالیت 

اصلـی بـا خـود صـادر کنندگان اسـت.
چـرا  اینکـه  سـئوالی  بـه  پاسـخ  }در 
بانک هـا نرخ هـای تعییـن شـده را رعایـت 
نمی کنند{ممکـن اسـت بگوینـد امتناعی 
از نظـام بانکـی بـرای کاهـش سـود بانکی 
وجـود دارد. نظـام بانکـی سـرمایه ای دارد 
کـه بخـش قابـل توجـه آن، سـپرده های 
مـردم اسـت. نظـام بانکی االن قادر نشـده 
همـه سـودها را پرداخت کند. االن دسـت 
نظـام بانکی، سـپرد ه های کمی اسـت، اگر 
می خواهیـم نـرخ سـود بانکـی را کاهـش 
دهیـم، بایـد هزینه تمام شـده پـول برای 

بانک هـا را کاهـش دهیـم.

 یکـی از بدهـکاران بـزرگ بـه بانک هـا، 
خـود دولت اسـت. به همیـن جهت دولت 
بایـد ضمـن دادن مطالبات خود، سـرمایه 
بانک هـا را افزایـش دهد. دولـت این کار را 
انجـام داد، الیحـه اصـاح قانـون بودجه را 
بـه مجلـس بردیـم و در مجلس و شـورای 

تاییـد کردند. نگهبان 

}در پاسـخ بـه سـوالی در مورد حواشـی 
تیـم مذاکرات و بازداشـت یـک نفر در این 
رابطـه{ اطاعـات دقیقـی در ایـن مـورد 
نـدارم. از رسـانه ها شـنیدم که ایـن فرد به 
قیـد وثیقه آزاد شـده اسـت. ایـن موضوع 
امیـدوارم کرد کـه اگر موضـوع جدی بود، 

بـا قـرار وثیقه آزاد نمی شـد.

روایت سخنگوی دولت از بازداشت عضو تیم هسته ای و لغو کنسرت ها
    دولت

گفت وگـو  در  کشـورمان  خارجـه  وزیـر 
بـا روزنامـه ایـران، دربـاره تأثیـر توافـق 
کـرد.  صحبـت  تحریم هـا  بـر  هسـته ای 
از  انتقـاد  ضمـن  ظریـف  محمدجـواد 
کسـانی کـه عامدانـه انتظـارات جامعه از 
برجـام را بـاال بردنـد گفـت: »عـده ای که 
مفیـد  کشـور  بـرای  تحریـم  می گفتنـد 
اسـت بعـد از توافق، مدعـی بودند که چرا 
معجـزه نشـد.« گزیـده مصاحبه ایـران با 
وزیـر خارجـه را در ادامـه می خوانیـد :

 انعقـاد برخـی قراردادهـا ممکـن اسـت 
آثـار کوتاه مـدت زیبایـی داشـته باشـد و 
حتـی برخـی خیـال کننـد در معیشـت 
مـردم تأثیـر بـه سـزا و فـوری گذاشـته 

را  تعهداتـی  اسـت  ممکـن  امـا  اسـت 
بـرای مـردم ایجـاد کند کـه وقتـی زمان 
بازپرداخـت آن فرارسـید تحمـل آن برای 
آینـدگان کشـور و حتـی دولـت بعـدی 

باشـد. غیرممکـن 
 عـده ای که در دوره تحریم ها می گفتند 
تحریم هـا هیـچ تأثیـری نـدارد و یا حتی 
بـرای کشـور مفیـد اسـت بعـد از توافـق، 
مدعـی بودنـد کـه چـرا معجـزه نشـده و 
تمامـی آثـار تحریم هایی که طی 8 سـال 
و به تدریـج بـر کشـور تحمیل شـده و در 
نشـده  مرتفـع  دنیـا جاافتـاده، یک شـبه 

ست. ا
بعـد  فشـارهایی کـه  از دالیـل  یکـی   

می شـود،  وارد  دولـت  بـه  »برجـام«  از 
بافاصلـه  مجلـس  انتخابـات  برگـزاری 
ورود  همچنیـن  و  »برجـام«  از  بعـد 
فـاز  بـه  سیاسـی  محافـل  زودهنـگام 
انتخابـات ریاسـت جمهـوری اسـت ولـی 
مسـائل  بـه  تخصصـی  و  عاقـه  چـون 
دراین بـاره  اظهارنظـر  از  نـدارم  داخلـی 
خـودداری می کنـم. یـک واقعیتـی کـه 
مجلـس  بـه  اخیرمـان  گـزارش  در  مـا 
هـم بـه آن اشـاره کردیـم ایـن بـود کـه 
منافـع عـده بسـیاری بـا برجـام متضـرر 
شـد. اگـر بـه جامعـه خـوب نـگاه کنیـد 
متوجـه می شـوید کـه تحریم هـا منافـع 
دارد.  گروه هـا  از  برخـی  بـرای  زیـادی 

مـن نمی خواهـم از کلمـه کاسـب تحریم 
از  بسـیاری  دارم  یقیـن  کنـم  اسـتفاده 
نگرششـان  برحسـب  برجـام  منتقدیـن 
و بـه خاطـر نگرانـی بـرای منافـع ملـی 
هـم  گروهـی  امـا  بودنـد  آن  مخالـف 

منافعی داشـتند که با از دسـت دادن آن 
منافـع چه در پشـت صحنه و چـه جلوی 
صحنـه بـه فضـای انتظـارات مخصوصـاً 
از  مـردم  غیرواقعـی  توقعـات  افزایـش 

زدنـد. دامـن  »برجـام«  دسـتاوردهای 

ظریف:

مدعیان مفید بودن تحریم می گویند
 چرا توافق معجزه نکرد

 دولت

1  پیام احمدی نژاد به اصول گرايان: از من حمايت کنید، 
دقیقه ۹0 به نفع نامزدتان کنار می روم

رئیـس  می شـود،  شـنیده  سیاسـی  محافـل  در  نوشـت:  24آنایـن 
دولت هـای نهـم و دهـم تـاش خـود را بـرای تاییـد صاحیـت آغـاز 
کـرده  اسـت. بـر اسـاس ایـن شـنیده هـا احمـدی نـژاد از طریـق یـک 
رابـط، ایـن پیـام را بـرای اصولگرایـان فرسـتاده کـه چون مـی تواند در 
بخشـهایی از کشـور رای مردم را به سـود خود جمع کند،اصولگرایان از 
تخریـب وی دسـت برداشـته و بـه جـای آن از او حمایـت کنند تـا بازار 
انتخابـات بـه سـود ایـن جناح گـرم شـود. احمدی نـژاد در پیغـام خود 
بـه اصولگرایـان ایـن نکتـه را هـم افزوده اسـت کـه در روزهـای پایانی 
نزدیـک بـه انتخابـات بـه نفـع نامـزدی کـه اصولگرایـان بـه او خواهند 

رسـید،کنار خواهـد رفت.
2   توضیح قاضی پور درباره ضرب و شتم يک خبرنگار:

 شوخی بود
نماینـده مـردم ارومیـه در جلسـه علنی مجلـس درباره ضرب و شـتم 
یـک خبرنـگار در البـی مجلـس،  توضیـح کوتاهـی ارائه کرد. بـه گزارش 
خبرآنایـن، نـادر قاضی پـور روز یکشـنبه خبرنـگار روزنامـه ایـران را در 
البـی مجلـس مـورد ضـرب و شـتم قـرار داده بـود. او دربـاره اتفـاق روز 
یکشـنبه بیـان کـرد: من روز یکشـنبه با سـرعت به دیـدار مردمی راهی 
بـودم. چنـد نفـر از خبرنـگاران عزیز به سـمت مـن آمدند و به سـواالت 
چنـد نفـر از آنهـا پاسـخ دادم اما یکـی از آنها با سـماجت سـوال بد می 
کـرد. واکنشـی به شـوخی از سـوی بنده نسـبت به این خبرنـگار صورت 
گرفـت، امـا بـاز با این حـال بنده با سـرعت و مثل تراکتور از هرچه سـر 
راهـم بـود، رد شـدم تا بـه کارهای دفترم برسـم. او سـخنش را همچون 
همـه سـخنانش با عبارت: »به عشـق امام حسـین،  یا حسـین« بـه پایان 
بـرد. مسـعود پزشـکیان که ریاسـت مجلس را برعهده داشـت در پاسـخ 
بـه قاضـی پـور اظهار کـرد: اتفاقی کـه افتاده خوشـایند نبـود و باید هم 

شـأن نماینـده حفظ شـود و هم حرمـت خبرنگار.
3   آيت اهلل الريجانی:

 بسیاری از افرادی که در دوره اصالحات از سکوالريسم دفاع 
می کردند، قانون اساسی را قبول نداشتند

انتخـاب نوشـت: رئیـس دسـتگاه قضـا بـا تاکیـد بـر اینکـه اختصاص 

حاکمیـت در ایـن نظـام بـر تشـریع خداونـد اسـت، گفـت: بسـیاری از 
افـرادی کـه در دوره اصاحـات آمدنـد و از سکوالریسـم دفـاع کردنـد، 
قانـون اساسـی را قبـول نداشـتند. آنهـا می گوینـد دیـن یک امـر فردی 
اسـت و در سـاحت اجتماعـی بایـد شـیوه های عقانـی و قانونگـذاری 
حاکـم باشـد. آیـت اهلل الریجانی افـزود: همین یک بند کوچـک از قانون 
اساسـی )اصـل دوم( در متـن خـود مضمـون بسـیار باالیـی دارد و حـد 
فاصـل اسـت بیـن کسـانی کـه قانـون اساسـی را به تمامـه قبـول دارند 

و یـا ندارند.
4   عضو جبهه پايداری: 

روحانی و احمدی نژاد حتما گزينه نهايی ما نیستند
سـید حسـن نقـوی حسـنی در گفـت و گـو با انتخـاب درباره لیسـت 
اصولگرایـان بـرای انتخابـات ریاسـت جمهـوری گفـت: اصولگرایـان در 
مرحلـه مقدماتـی گفتگـو پیرامـون نامزدهـای انتخاباتـی خـود را اغـاز 
کردنـد. همـه گـروه ها و افراد نیـز کاندیداهای مورد نظر خـود را در این 
جلسـه معرفـی کردنـد. در این مرحله هیـچ تصمیم گیری نهایی نشـده 
فقـط افـراد یـا گروه ها و احـزاب پیشـنهادات های خود را برای ریاسـت 
جمهـوری مـی دهنـد و نزدیـک به انتخابـات فـرد نهایـی را معرفی می 
کننـد. وی بـا اشـاره بـه وجود نام احمدی نـژاد و روحانی در این لیسـت 
گفـت: در ایـن لیسـت 30 نفـره کـه تهیـه شـده، هـر فـردی مـی تواند 
حضـور داشـته باشـد، حتـی اقـای روحانـی و اقـای احمـدی نـژاد. ایـن 
اشـکالی نـدارد ولـی این به منزله این نیسـت کـه این دو نفر جـزو افراد 

نهایـی ما هسـتند.
5   آيت اهلل مصباح يزدی: گرايش به سکوالريسم در اظهارات 

برخی مسؤوالن ديده می شود
انتخاب نوشـت: رییس مؤسسـه آموزشی و پژوهشـی امام خمینی)ره( 
بـا بیـان ایـن که گرایـش به سکوالریسـم در اظهـارات برخی مسـؤوالن 
دیـده مـی شـود، گفـت: اگـر کسـی سکوالریسـم را بپذیرد، فرقـی بین 
نظـام شاهنشـاهی بـا نظام اسـامی نمـی بیند. آیـت اهلل مصبـاح یزدی 
از  برخـی  بـه وجـود گرایـش سکوالریسـتی در وجـود  اشـاره  ضمـن 
مسـؤوالن گفـت: سـکوالرها مـی گوینـد کـه دیـن نبایـد در امـور دنیـا 
دخالـت کنـد؛ امـروزه این گرایش در بسـیاری از مردم با شـدت و ضعف 
وجـود دارد و گاهـی اوقـات در سـخنان برخی از مسـؤوالن هم دیده می 

شـود و در صورت اشـکال کردن به سـخن شان، شـرایط زمانی را مطرح 
مـی کننـد کـه این گرایـش، گرایش سکوالریسـتی اسـت.

6   کنايه سردار نقدی به مطهری: 
برخی فرزندان آدم های بزرگ، نظر اشتباهی می دهند

سـردار محمـد رضـا نقـدی در حاشـیه هفدهمیـن اجـاس سـالیانه 
سـازمان بسـیج اسـاتید کشـور در مشـهد گفـت: فتواهایی که امـام)ره( 
صـادر کـرده اسـت دارای مبانـی محکـم فقهـی و حقوقـی اسـت. بـه 
گـزارش انتخـاب وی اظهـار کـرد: برخـی از اشـخاصی کـه فرزنـد آدم 
بـزرگ و مشـهوری هسـتند، اظهـار نظـری می کننـد که کار اشـتباهی 

ست. ا
7   قالیباف و چمران شاکی پرونده افشای تخلفات 

شهرداری تهران
ایلنـا نوشـت: سـردبیر وبسـایت خبـری معمـاری نیـوز که بـه دادگاه 
رسـانه تهران احضار شـده بود، گفت: شـاکی افشـای تخلفات شـهرداری 
قالیبـاف و چمـران هسـتند. یاشـار سـلطانی بـا اشـاره بـه احضـارش به 
دادگاه به خاطـر انتشـار خبـر لیسـت واگذاری هـای شـهردار تهـران بـه 
برخـی اعضـای شـورای شـهر تهـران، خاطرنشـان کـرد: وکیـل مـن به 
شـعبه دو بازپرسـی رسـانه تهران مراجعه داشـته که به او اعام کرده اند 
کـه شـاکی بنـده آقایان محمـد باقـر قالیباف و مهـدی چمـران بوده اند. 
بـه گفتـه سـلطانی دادسـرای رسـانه بـا ارسـال پیامکـی او را بـه شـعبه 
دوم بازپرسـی احضـار کـرده  اسـت و ایـن موضـوع از ایـن جهـت که در 
پرونده هـای قبلـی معماری نیـوز همـواره او بـه شـعبه چهـارم فراخوانده 
می شـده باعـث تعحـب بـوده و اینکه بر همین اسـاس روز گذشـته برای 
او محـرز شـد کـه ایـن احضاریـه ربطـی بـه شـکایت های قبلی نداشـته 
اسـت. او در مـورد خـود پرونـده افشـای واگذرای هـای شـهرداری گفت: 
در ایـن گـزارش چیـزی به صـورت احتمال مطـرح نشـده و محمدجواد 
شوشـتری مشـاور و مدیـر کل دفتـر شـهردار بـر اسـاس حکم سـازمان 
بازرسـی کل کشـور در تاریـخ 18 مـرداد 95  بـه ارتشـاء و اختـاس و 
کاهبـرداری )از مصادیـق جـرم اختـاس( متهم شـده اسـت. سـلطانی 
ادامـه داد: خاقانـی مسـئول و رییـس سرپرسـت کارگـروه تحقیـق و 
تفحـص از شـهرداری در بازرسـی کل کشـور در تمـاس تلفنـی بـه بنده 
گفتنـد آیـا ایـن مطالـب محرمانـه بوده اسـت یـا خیـر، که بنـده گفتم 
در هیـچ جـای ایـن نامه ها مهـر محرمانـه نخورده اسـت، از ایـن رو این 

مطالـب بـه هیچ وجـه محرمانـه نبوده اسـت.
8   امید کوکبی آزاد شد

سـعید خلیلـی وکیـل امید کوکبـی در گفت وگـو با خبرنگار سیاسـی 
ایلنـا، بـا اعـام خبر موافقـت دادگاه با آزادی مشـروط موکلـش گفت: با 
نظـر موافـق رییس قـوه قضاییـه و بـا رای  شـعبه 36 دادگاه تجدیدنظر 
کوکبـی  امیـد  آقـای  حبـس  محکومیـت  باقی مانـده  تهـران،  اسـتان 
مشـمول آزادی مشـروط قـرار گرفته اسـت و بـا این وصف دیگر ایشـان 
بـه زنـدان بازنخواهد گشـت. وکیـل امید کوکبـی ابراز داشـت: موکلم از 
سـه مـاه پیش و پـس از ترخیص از بیمارسـتان در مرخصی اسـتعاجی 
به سـر می بـرد. کوکبـی برگزیـده المپیاد و دانشـجوی دکتـرای فیزیک 
بـا گرایـش لیـزر در دانشـگاه تگـزاس آمریـکا اسـت کـه در بهمـن مـاه 
سـال 1389 بـه ایـران سـفر کرده و هنـگام خـروج از ایـران در فرودگاه 

بازداشـت و زندانی شـد.
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کرمون

یادبود

بـه سـال 1318 در شـهر کرمـان، در 
خانـواده ای از دودمـان شـادروان حضـرت 

آیـت اهلل حاج سـید جواد شـیرازی به دنیا 
مد. آ

دکتـر سـام زاده بـا اتمـام تحصیـات 
عمومـی  پزشـکی  متوسـطه،  و  ابتدایـی 
را در دانشـگاه تهـران آموخـت و پـس از 
پایـان خدمـت وظیفـه بـه مدیریت سـپاه 
سـاخت  بـه  و  منصـوب  یـزد  بهداشـت 
چندیـن درمانـگاه و تاسیسـات بهداشـتی 
نظیـر حمـام، لوله کشـی دهات و سـاخت 
سـال  در  سـپس  گمـارد.  همـت  جـاده 
1356 موفـق بـه اخـذ تخصـص بیمـاری 
هـای داخلـی از دانشـگاه تهـران گردیـد 
کـه مجـدداً بـا درخواسـت مـردم یـزد به 
مدیریـت عامل جمعیت شـیر و خورشـید 
سـال  تـا  و  شـد  برگزیـده  سـابق  سـرخ 
1358 مدیریـت آن جمعیت و سرپرسـتی 
را  اسـتان  آن   واحدهـای درمانـی  کلیـه 

عهـده دار بـود. همچنیـن در ایـن مدت با 
همـکاری مـردم نیکوکار موفق به سـاخت 
و تجهیز بیمارسـتان خیریه حضرت سـید 

الشـهدا)ع( در آن سـامان شـد.
 بعـد از انقـاب بـه کرمـان منتقـل و 
ریاسـت هال احمـر و بیمارسـتان دکتر 
باهنـر و نیز سرپرسـتی مرکز بهداشـت و 
درمان زغال سـنگ کرمان و نیز ریاسـت 
سـازمان انتقـال خـون را عهده دار شـد. 
در ایـن مسـوولیت هـا نیـز بـا اندیشـه 
کارآفرینـی بـه توسـعه بیمارسـتان باهنر 
جراحـی  جدیـد  هـای  بخـش  ایجـاد  و 
)ای.  و  اورژانـس  و  ارتوپـدی  اعصـاب، 
پاتولـوژی  آزمایشـگاه  نیـز  و  یـو(  سـی. 
سـنگ  زغـال  معـادن  در  و  پرداخـت 

بـه ایجـاد درمانـگاه و توسـعه و تجهیـز 
درمانـگاه هـای موجود و نیز در سـازمان 
انتقـال خون به توسـعه سـاختمان قدیم 
و تجهیـز آن همـت گمـارد و اقـدام بـه 
سـاخت مرکـز جدیـد انتقال خـون کرد. 
در ایـن زمان بـه درمانگاه ملی سـجادیه 
نیـز ماموریـت یافـت و بـا تبدیـل و ثبت 
نیکـوکاری  عنـوان جدید»بنیـاد  بـه  آن 
و  ایجـاد  توفیـق  سـجاد)ع(«،  حضـرت 
و  درمانـگاه  ده  انـدازی  راه  و  تجهیـز 
بیمارسـتان الزهـرا)س( و مـزارع پسـته 
جهـت تامیـن اعتبـار مالـی آن هـا را به 
دسـت آورد. او توسـط سـازمان کل نظام 
پزشـکی ایـران بـه عنـوان پزشـک نمونه 

سـال 1389 ایـران برگزیـده شـد. 

دکتر علی سام زاده، پزشک کارآفرین
مفاخر

وقـت  یـه 
نکنیـن  خیـال 
بنـده  عیـال 
و  خیـرات  اهـل 
نیسـت.  مبـرات 
زیـادی  هسـت. 
افراطـی  وقتـا  پـاری  هسـت.  ام 
تـا  سـه  اآلن  همیـن  هسـت.  ام 
صنـدوق ردیـف کـرده، تـو خونه. 
صنـدوق مخصـوص بیمـاری های 
خـاص، کمیتـه امـداد و کمک به 
سـاختمان مسـجد محلـه! اگـه تو 
خونـه، یـه نفر عطسـه هـم بکنه، 
بـرای دفع با دسـت کـم، یه هزار 
تومنی از سـوراخ هـر صندوق می 
از  رفتیـم  دیـروز  داخـل!  انـدازه 
گالـن  دوتـا  آبـاد  قنـات حسـین 
هـر  تـو  برگشـتی،  بیاریـم،  آب 
صندوقـی دو هزارتومـن انداخـت. 
خـرج  اگـه  عیـال،  آخـه  میگـم 
اسـتهاک ماشـین رو هـم در نظر 
نگیریـم، فقـط پول بنزیـن رفت و 
برگشـت تا حسـین آبـاد رو با این 
شـش هزارتومنـی که تو نـذر این 
صنـدوق هـا کـردی، رو هم جمع 
بزنیـم، باهـاش می تونیـم دو برابر 
ایـن آبـی کـه آوردیـم آب معدنی 
و  بـاش  بخریـم؟! میگـه، سـاکت 
زبونتـو گاز بگیـر، تو ایـن چیزا رو 
درک نمـی کنـی! مـی دونـم حق 
بـا اونه و سـکوت می کنـم. خیلی 
وقتـا بـه حـس و حـال قشـنگی 
کـه هنـگام تحویـل پـول صندوقا 
دسـت  بهـش  مربوطـه  نهـاد  بـه 
مـی ده، غبطـه مـی خـورم، مـن 
همیشـه  فامیلـی  مجالـس  تـوی 
میگـم کـه مـن و بچـه هـا تحـت 
پوشـش بیمـه صدقات و نـذورات 
عیـال هسـتیم، اما نمـی دونم چه 
شـد که هفته گذشـته همـه چیز 
بـا یـه حرکـت کـن فیکون شـد؟! 
اصًا بهتـره هیچ قضاوتـی نکنم و 
یـه راسـت بـرم سـر اصـل ماجرا.

دو هفتـه پیـش بـود و مـن تـو 
حیـاط خونـه، مثـل همـه روزای 
باغچـه  تـو  را  خـودم  بیـکاری، 
مشـغول کـرده بـودم. در حیـاط 
بـاز بـود، یـه مرتبـه خانمـی مثل 
اجـل معلـق ظاهـر شـد: »سـام 

هسـتن؟ خانمتـون  آقـا، 
- بله، شما؟!

»الـف«  همسـر  مـن  بلـه،   -
خونـه  همیـن  مسـتاجر  هسـتم. 

تـون! کوچـه  سـر  اولـی 
چنـد  هـر  مـا  کوچـه  تـوی   
همسـایه هـا رفـت و آمـدی با هم 
ندارنـد؛ اما خبـر داشـتم که فقط 

دو تـا خونـه مسـتاجر دارنـد کـه 
یکیـش همـون خونـه اولـی بـود. 
خونـه  لبـاس  برافروختـه،  چهـره 
و چـادر نمـازی کـه سـرش بـود، 
هیـچ شـک و شـبهه ای را باقـی 
نمـی گذاشـت. چشـمش کـه بـه 
عیـال بنـده افتـاد، بـا احساسـات 
خطـر  در  فرزنـدش  کـه  مـادری 
دسـتم  خانـم  زد:  فریـاد  اسـت 
نارسـایی  پسـرم  دامنتـان،  بـه 
قلبـی دارد. همسـرم در دسـترس 
نیسـت. ماشـین سـنگین داریـم. 
تـوی جـاده تلفنـش قطـع وصـل 
تومـن  هـزار  دویسـت  شـه.  مـی 
بـدم.  نجاتـش  کـه  نیـازه  پـول 
اونجـا  از  آد.  مـی  شـوهرم  شـب 
کـه ممکنه آخرشـب بیـاد، ناچارم 
برگردونـم.  بهتـون  را  پـول  فـردا 
مطمئـن باشـید تـا فـردا ظهراون 
مـی  خواهـش  میـارم.  پـس  رو 

کنـم.- و زد زیـر گریـه-
کـردن  دسـت  دسـت  جـای 
مـن  بـه  ای  اشـاره  عیـال  نبـود. 
یـک  هماننـد  هـم  بنـده  و  کـرد 
انسـان دوسـت واقعـی سـرم را به 
عامـت تایید پاییـن آوردم. عیال 
داخـل خانـه شـد و مـرا صـدا زد. 
چهـار تـا چـک پـول پنجـاه هزار 
رو  بـود.  دسـتش  تـوی  تومانـی 
بـه مـن گفـت: مـی دونـی احمـد 
جـون این خانـم اگـه 200 تومان 
خواسـته، البـد بـا صـد و پنجـاه 
تومـن هـم کارش راه مـی افتـه، 
و  آدمنـد  هـم  دکترهـا  باالخـره 
دادم:  جـواب  دارنـد.  احسـاس 
هرچـی خـودت صاح مـی دونی.

لحظـه تحویـل هـم یـک چک 
پـول رو دوبـاره کـش رفـت! صـد 
تومـن تحویـل خانـم داد و گفـت: 
خانـم جـان همیـن مبلـغ بیشـتر 
دم دسـت نبـود. امیدوارم مشـکل 
پسـرت با همیـن حل بشـه! خانم 
حتـی زمـان را برای تشـکر هم از 
دسـت نداد. به سـرعت بـرق از در 

بیرون! زد 
عیال با همه دسـت بـه خیری، 
کمـی شـکاکه- از در زد بیـرون و 
بـا نگاهـش زن را تعقیـب کـرد، 
یـک مرتبه بـا عصبانیت مـرا صدا 

زد:کـو احمـد زود بیـا بیرون!
پریدم سر کوچه، کسی نبود. 

زد:  داد  عصبانیـت  بـا  عیـال 
فهمیـدی چـه شـد؟ رفـت. زد به 
چاک. زنـه شـارالتان و کاهبردار 

بـود و مـن نفهمیـدم.
- خـب چـی شـد، از کجـا این 

حـرف رو مـی زنی؟!

- اون حتی نگاهی هم به سـمت 
خونه اش نینداخت، یه ماشـین پژو 
از سـر کوچه نمودار شـد. خانمه به 
سـرعت سـوار شـد و زدن به چاک. 
لعنتـی، من نباید همچه رو دسـتی 

خوردم. می 
کارخداپسـندانه  یـه  خانـم،   -
کـردی. دیگـه اجـر خودتـو ضایع 
ماشـین  یـا  آژانسـی  البـد  نکـن. 
از  هـم  بچـه  و  بـوده  آشـنایی 
قبـل سـوار بـوده، بـرا کسـی کـه 
همـه  اینـا  خطـره،  در  فرزنـدش 
بـاش،  آرام  داره،  منطقـی  دلیـل 

نیـس؟ چیـزی  انشـااله 
کمـی آرام گرفـت. امـا معلـوم 
بـود کـه قانـع نشـده. نیم سـاعت 
بعـد زنـگ زد خانـه خواهـرش و 
کار خـراب تـر شـد: ایـن چـه کار 
شـما  از  واهلل  بـوده.  ای  احمقانـه 
بعیـده. از همـه بدتـر احمـد آقـا 
شـما  خواهـر  وای  بـوده؟  هـم 
چقـدر سـاده ایـن، سـه روز پیش 
همیـن کاه سـر خواهـر شـوهر 

مـن هـم رفتـه؟
زنـگ زد بـه یکـی از همـکاران 
قدیمیـش. اون خانـم هـم تاییـد 
بـوده.  کاهبـرداری  کـه  کـرد 
بـه  شـدت  بـه  عیـال  خاصـه، 
نگـران  کـه  مـن  ریخـت.  هـم 
فشـارخونش بـودم. هـر چه تاش 
کردم نتوانسـتم آرامـش کنم. هی 
مـی گفـت: احمـد جـان، خـودت 
مـی دونـی بارهـا بیـش تـر از این 
هـا بـه اشـخاص کمـک کـرده ام. 
امـا اونـا مسـتحقش بـودن، ولـی 
ایـن بار به احساسـات مـن توهین 
شـده. ایـن زن بـه اعتقـادات مـن 

توهیـن کـرده. مـی فهمـی؟!
قانـع نمی شـد. شـب فشـارش 
بیمارسـتانی  ناچـار  و  رفـت  بـاال 
شـدیم. بـه دوسـتان نـادان تلفـن 
کـردم و گفتـم: خواهشـاً ایـن دل 
سـوزی هـا را کنـار بگذاریـد و به 
وضع حـال عیال کـه خودتان می 
دانیـد ایـن گونـه تنش هـا برایش 

خطرنـاک اسـت رحـم کنید.
امـا آن هـا کار خـود را کـرده 
سـرزنش  چنـان  هـم  و  بودنـد 
مـی کردنـد. فـردای روز بعـد هم 
خبـری نشـد و دیگـر جای شـکی 
باقـی نمـی ماند که طـرف، دزد و 
کاهبـردار بوده. شـب بعد مجبور 
شـدم تلفـن عیـال را از دسـترس 
آرام  اعصابـش  بلکـه  کنـم.  دور 
از  هنـوز  سـوم  روز  صبـح  شـود. 
خواب بیدار نشـده، از سـر گرفت.
مـن  نیامـد،  دیـدی  -احمـد، 

دیگـه چـه طـور تـو فامیل سـرمو 
خواهنـد  بهـم  همـه  کنـم.  بلنـد 

خندیـد.
و خواهنـد گفـت کـه بـا سـاده 
لوحـی از یک زنیکه سـلیطه حقه 

باز رودسـت خـوردم.«
دیـدم نه خیـر، انـگار این زخم 
هـی عمقـش بیـش تـر و بیـش 
تـر مـی شـه، تصمیـم بـه مقابلـه 
گرفتـم. باید به ایـن وضع ناهنجار 
خاتمـه مـی دادم. فکری به کله ام 
زد کـه ای کاش نمـی زد! عیـال 
یـک سـاعت بیـرون کار داشـت. 

روی یـک تکـه کاغـذ نوشـتم:
از  نداشـتید،  تشـریف  -آمـدم، 

سپاسـگزارم! شـما  محبـت 
 - کمـی هـم کاغـذ را خـاک 
مالـی کرده، گذاشـتمش الی صد 
پیچیـدم  نخـی  پـول،  هزارتومـن 
در  نزدیـک  انداختـم  و  دورش 
حیـاط کـه یعنـی از زیـر در پرت 

شـده داخـل!

استعداد را می بینید؟!
شـده،  ماشـین  سـوار   سـپس 
سـاعت  ربـع  سـرکارم!  رفتـم 
بعـد عیـال زنـگ زد. صدایـش از 

لرزیـد: مـی  هیجـان 
رو  پـول  بنـده خـدا  احمـد،   -
انداختـه  در  زیـر  از  برگردونـده، 
فکـرا  چـه  احمـد  وای  داخـل، 
دربـاره اش کردیـم، دارم از خودم 

کشـم. مـی  خجالـت 
بنـده هم بـا قدری:»بـاورم نمی 
انسـان  شـه«و»غیرممکنه«و»چه 
شـریفی و...« پیازداغـش را زیـاد 
مـی کـردم. خاصـه همـه چیـز 
بـه خیـر گذشـت و همـه فامیـل 
هـم فهمیدنـد که عیال بنـده آدم 

شـناس اسـت نـه بـرگ چغندر!
شـد.  شـیرین  دوبـاره  زندگـی 
همـه چیز عالـی بود تا اینکه سـه 
روز پیـش...! تلفن عیـال زنگ زد. 
در حالـی  کـه تـاش مـی کـردم 

آروم باشـه گفـت:

خـودم  بـا  احمـد،  میدونـی   -
گفتـم اول بـه تـو خبر بـدم، بنده 
خـدا اومـده و پـول را هـم آورده!
مثل توپ منجر شدم:»چی؟!«

- چیـو زهرمـار، حالیت هسـت 
تـو  آوردی؟  سـرمن  بایـی  چـه 
منـو سـکه یـه پـول کـردی، حاال 
مـن چطـور تـو فامیـل سـرمو باال 
بگیـرم؟ بگم دوبـار گول خـوردم. 
اون کـه گـول نبـود. بنـده خـدا 
ببیـن  تـو  امـا  داد.  پولشـو  اومـد 
چـه برسـرمن آوردی؟ دیگـه نمی 
خـوام ببینمـت، همـه چیـز تمام 
شـد، دیگـه باهـات حرفـی نـدارم 

مگـر تـو دادگاه خانـواده!
راه  تـو  کـه  روزه  سـه  االن 
هـم  را  اش  مهریـه  دادگاهیـم. 
گذاشـته بـه اجـرا، مـی گـه اگـه 
نتونـم طـاق بگیـرم، مهریـه ام را 
از حلقومـت مـی کشـم بیـرون تا 
بدونی که با احساسـات همسـرت 

نکنـی! شـوخی 

ثوابی که کباب شد!

شهید محمد حسین یوسف الهی

محمدحسـین یوسـف الهـی در سـال 1340 
خورشـیدی در شـهر کرمان متولد شـد. پدرش 
فرهنگـی بـود و در آمـوزش و پـرورش خدمـت 
محمـد  انقـاب،  اول  روزهـای  در  کـرد.  مـی 
حسـین دوران دبیرسـتان را مـی گذراند و یکی 
از عامـان حرکت هـای دانش آموزی در شـهر 
کرمـان بـود. آغـاز جنـگ عـراق علیه ایـران در 
لشـکر 41 ثـارا... واحـد اطاعـات و عملیـات 
بـه فعالیـت خـود ادامـه داد و بعدهـا بـه عنوان 

جانشـین فرمانـده ایـن واحـد انتخاب شـد. 
بـه سـختی  مرتبـه  پنـج  در طـول جنـگ 
مجـروح شـد و باالخـره آخرین بـار در عملیات 
والفجـر هشـت بـه دلیـل مصدومیـت حاصل از 
بمـب های شـیمیایی در بیسـت و هفتم بهمن 
مـاه سـال 1364 در بیمارسـتان لبافـی نـژاد 

تهـران به شـهادت رسـید. 
یکـی از هـم رزمـان شـهید در خاطـره ای 
نقـل مـی کند که قبـل از عملیات بدر در سـال 
1363 بچـه هـای اطاعـات در محور شـلمچه 
اقـدام بـه شناسـایی کـرده بودنـد. در ایـن بین 
یکـی از شـب هـا سـه تـن از بـرادران اطاعات 
از شناسـایی برنمـی گردنـد کـه یکـی از ایـن 
برادران، شـهید حسـین صادقی بچه رفسنجان 
بود و صبح روز بعد که حاج قاسـم سـلیمانی از 
موضـوع مطلع می شـود با لحنی تند از شـهید 
یوسـف الهـی در مـورد بچـه ها سـوال می کند 
و شـهید یوسـف الهـی بـا اطمینـان خاصی در 
جـواب حاج قاسـم می گویـد که شـما ناراحت 
نباشـید و بچـه هـا مـی آینـد و بعد از سـه روز 
جنـازه بچـه هـا را آب مـی آورد. آن بـرادر می 
گفـت مـن کـه شـاهد برخـورد حـاج قاسـم با 
حسـین بـودم کنجـکاو شـدم کـه چـی شـد 
حسـین بـا آن اطمینـان صحبـت کـرد و گفت 
بچـه هـا برمـی گردنـد. لذا بـا خواهش زیـاد از 
شـهید یوسـف الهـی خواسـتم جریـان را برایم 
تعریـف کنـد و او گفت که شـب بعـد از این که 
بچـه هـا به داخل محـور رفتند و مـن خوابیدم، 
در خـواب دیـدم شـهید صادقـی پیشـم آمـد و 
گفـت: حسـین ناراحـت مـا نباشـید. ما تا سـه 
روز دیگـر برمـی گردیم و ایـن نهایت اخاص و 

رابطه شـهید یوسـف الهـی را می رسـاند. 
در  بـرادران  از  یکـی  کـه  دیگـری  خاطـره 
مـورد شـهید یوسـف الهـی تعریـف مـی کـرد 
ایـن بـود کـه قبـل از عملیـات والفجـر 8 برای 
بـه دسـت آوردن میـزان جـذر و مـد ارونـدرود 
و تعییـن بهتریـن زمان بـرای عملیـات بچه ها 
میلـه هـای مدرجـی را در کنـاره هـای ارونـد 
کار گذاشـته بودنـد و تعـدادی از بـرادران نیـز 
مسـوول ثبـت انـدازه هـا بودند و این بـرادر می 
گفـت کـه یـک شـب بـا شـهید یوسـف الهـی 
نشسـته بودیـم کـه ایشـان مـرا صـدا کـرد و 
گفـت فانـی بچه هـای میله بانی، خـواب رفته 
انـد. بیـا برویـم و یـک سـری بـه آن هـا بزنیم 
و مـن در جـواب گفتـم کـه لزومـی نـدارد کـه 
برویـم. ولـی شـهید حسـین در جـواب گفتنـد 
کـه مـی گویـم آن ها خـواب انـد. بیـاو برویم و 
مـن باالجبـار بـه همراه حسـین به محـل میله 
بانـی رفتیـم و در کمـال تعجب دیـدم که بچه 
هـا خواب رفتـه اند و این نیز یکـی از چیزهایی 
بـود کـه از حسـین دیـده بودیـم کـه نشـان از 

ارتبـاط عجیب حسـین داشـت. 
شهید محمد حسـین یوسف الهی در وصیت 
نامـه خـود می نویسـد که خوشـا به حـال آنان 
که برای دنیای شـان آن چنـان کار می کنند و 
مـی کوشـند که انگار تـا ابد زنـده خواهند ماند 
و بـرای آخرتشـان آن چنـان کار مـی کنند که 
گویـی فردا خواهند مرد. خوشـا به حال کسـی 
کـه مرگ را که هیچ گونه شـکی در آن نیسـت 
در جلـوی چشـم شـان مـی بیننـد و بنابرایـن 
مـرگ ترمـزی بـرای گناهان شـان خواهد بود. 

نامـه خـود  ادامـه وصیـت  در  ایـن شـهید 
خطـاب به مادرش می نویسـد کـه خجالت می 
کشـم چیزی بنویسـم  و خود را فرزندت بدانم. 
زیـرا کاری را کـه شایسـته و بایسـته یک فرزند 
بـوده برایـت انجام نـداده ام. مادری که شـب تا 
صبـح بر بالیـن من می نشسـتی و خـواب را از 
چشـمان خـود می گرفتـی و به مـن آموختنی 
از  )برگرفتـه  ببخـش.  آموختـی مـرا  هـا مـی 
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زندگی

نگاه

افسردگی دروازه 
ورود به بیماری ام.اس

عائـم  از  مختلـف  اشـکال  در  افسـردگی 
شـایع بیماری ام.اس است. افسـردگی واژه ای 
اسـت که برای طیـف گسـترده ای از تغییرات 
روحـی، از بـی حوصلگـی روزانـه تـا اوج ایـن 
حالـت گفتـه مـی شـود کـه نیازمنـد درمـان 
بالینـی اسـت. درمان افسـردگی ممکن اسـت 

ماههـا طول بکشـد.
مؤثرتریـن درمـان افسـردگی ترکیـب روان 
اسـت.  ضدافسـردگی  داروهـای  بـا  درمانـی 
فعالیـت بدنـی و ورزش نیـز تأثیـر بسـزایی در 
بهبـود افسـردگی دارد. گـروه های پشـتیبانی 
خفیـف  افسـردگی  درمـان  در  حمایتگـر  و 
مـی تواننـد مفیـد باشـند ولـی بـه هیـچ وجه 
جایگزیـن درمـان های بالینی جـدی نخواهند 
شـد. گذشـته از اسـترس های روزمـره ای که 
وجـود دارد، بیمـاری ام اس تنـش مضاعفی را 
بـه فـرد بیمـار وارد مـی کند.بیشـتر بیمـاران 
اظهـار کـرده اند کـه در دوره های پراسـترس، 
عائـم بیمـاری شـان بیشـتر مـی شـود ولـی 
ایـن حالـت روحـی،  از کنتـرل کـردن  پـس 
نشـانه هـای بیمـاری در آن هـا کـم رنـگ تر 
مـی شـود. ام اس بیماری غیرقابـل پیش بینی 
اسـت و تصـور تغییـرات بعـدی بـرای بیماران 
اسـترس زا اسـت. بیشـتر تحقیقات انجام شده 
در مـورد اثـرات افسـردگی دربیمـاران ام اس 
بـی نتیجه بوده اسـت ولـی مطالعـه جدی که 
 )David Mohr( »توسـط دکتر »دیوید مور
از دانشـگاه کالیفرنیـا انجام شـده اسـت نتایج 
قابـل توجهـی را در مـورد افزایـش افسـردگی 
ای کـه بیمـاران مبتـا به ام اس، در پاسـخ به 

اسـترس و نگرانـی نشـان مـی دهد.
 ام اس و پريشانی و سرخوردگی 

بیمـاری ام. اس درآغـاز مـی توانـد باعـث 
وسـرخوردگی  پریشـانی  خشـم،  اضطـراب، 
بسـیاری شـود. غیرقابـل پیـش بینـی بـودن 
از  یکـی  اس  ام.  بیمـاری  قطعیـت  وعـدم 
دشـوارترین جنبـه هـای ایـن بیمـاری اسـت.
افسـردگی در  ماننـد  اضطـراب  و  اسـترس 
بیمـاران ام اس شـایع اسـت. از دسـت دادن 
شـرایط  تغییـر  و  اعضـاء  از  بعضـی  عملکـرد 
زندگـی ازعوامـل مهم اضطراب و پریشـانی در 
ایـن افـراد اسـت. درحالـت اضطراب شـدید و 
مخـرب درمـان بالینی واجب اسـت. گروههای 
مشـاوره و پشـتیبانی حرفـه ای مـی توانـد در 
مدیریـت اضطـراب و پریشـانی بسـیار مفیـد 

شـود. واقع 
نوسانات روحی و تحريک پذيری

نوسـانات روحـی و تحریـک پذیـری منجـر 
بـه تغییـرات سـریع و غیرقابـل پیـش بینـی 
دراحساسـات افـراد مـی شـود. خشـم مکرر و 
رفتارهـای عصبـی بـرای دیگـر افـراد خانواده 
آزاردهنـده اسـت. ایـن حالـت ممکـن اسـت 
دالیـل متفاوتی داشـته باشـد. بسـیاری ازاین 
افـراد دچار افسـردگی، دمدمی مزاج و تحریک 
پذیـر می شـوند. تغییـرات ایجادشـده در مغز 
مـی تواند مسـئول ایـن رفتارها باشـد. از دیگر 
ایـن عامل هـا، چالش و دشـواری های زندگی 
بـا ام اس اسـت کـه منجـر به نوسـانات روحی 
در بسـیاری از افـراد مبتـا بـه ایـن بیمـاری 
مـی شـود. بـی ثباتـی عاطفـی یکـی از جنبه 
هـای چالـش برانگیز ام. اس اسـت. تشـخیص 
درسـت بیمـاری بـرای انتخاب درمان درسـت 
ضـروری اسـت. داروهـای ضدافسـردگی برای 

درمان مشـکل افسـردگی مناسـب اسـت.
 تغییرات کمتر رايج بی اختیاری عاطفی

10 درصـد افـراد مبتـا بـه ام اس دچـار 
تغییـرات کمتـر رایـج بـی اختیـاری عاطفـی 
مـی شـوند. ایـن مشـکل خنـده و گریـه غیـر 
قابـل کنتـرل ) جـدا از حالـت روحـی بیمـار( 
دیگـران  نظـر  از  اسـت  ممکـن  کـه  اسـت 
افسـردگی بـه نظـر آیـد، ولـی ایـن دو مـورد 
کامـًا بـا هـم متفـاوت هسـتند.این مشـکل 

قابـل درمـان اسـت. 
سرخوشی

بیمـاران  از  اندکـی  تعـداد  ایـن حالـت در 
مبتـا به ام اس پیشـرفته مشـاهده می شـود. 
فـرد مبتـا بـه »یوفوریـا« یـا سرخوشـی، بـه 
طـور غیرعادی شـاد، نسـبت به مشـکات بی 
تفـاوت و از واقعیت شـرایط به دور اسـت. این 
حالـت شـادی مضاعـف بیشـتر بـه اختـاالت 
رفتـاری مربـوط اسـت. درمان این مشـکات، 
پیچیـده اسـت. فـرد مبتـا بـه ام اس ممکـن 
اسـت نیاز بـه درمـان روانپزشـکی و همچنین 
روان درمانـی داشـته باشـد. اعضـای خانـواده 
نیـز ممکـن اسـت نیازمنـد مشـاوره باشـند، 
چراکـه ایـن رفتارهـا آزار دهنـده و اسـترس 
زا اسـت. در برخـی از مـوارد، بایـد بـر رفتـار 
فـرد مبتـا نیـز نظـارت شـود تـا در پاسـخ به 
سـؤاالت پزشـکی تظاهـر نکـرده و اطاعـات 

غلـط بـه تیـم پزشـکی ندهد.

متی  سـا
نعمتی اسـت که 
معموالً تـا زمانی 
آن  خطـری  کـه 
نکنـد  تهدیـد  را 
قـرار  موردتوجـه 
بیماری هـای  شـیوع   نمی گیـرد. 
خطـری  زنـگ  دوران  ایـن  زیـاد 
اسـت بـرای آن هایی کـه در حفظ 
الهـی  محبـت  ایـن  نگهـداری  و 
نام هـای  میـان  در  توجه انـد.  کـم 
ایـن  کـه  جدیـدی  بیماری هایـی 
روزهـا زیـاد بـه گـوش می رسـد، 
شـیوع  دلیـل  بـه  اس  بیمـاری ام 
جامعـه  در  کـه  زیـادی  نسـبتاً 
پیداکـرده اسـت، توجـه را به خود 
کـه  بیمـاری ای  می کنـد.  جلـب 
هنـوز بـرای تعـداد زیـادی از اعضا 
اینکـه  اسـت.برای  نااشـنا  جامعـه 
بیشـتر از ایـن بیمـاری بدانیـم به 
سـراغ »مهناز فرح بخش« مسـئول 
بیماری هـای  در  عفونـت  کنتـرل 
خـاص و نماینده 4شـرکت دارویی 
بیمـاران ام اس در کرمان رفته ایم.  
چیسـت  »ام.اس«  بیمـاری   
و بـه چـه دالیلـی بـه وجـود 

می آیـد؟
بیماری»مالتیپل اسـکلروزیس« 

یـا ام.اس یـک بیمـاری ناهمگـون 
است.شـدت ایـن بیمـاری و عائم 
و  مختلـف  افـراد  بیـن  در  آن 
حتـی در دوره هـای متفـاوت برای 
متغیـر  بسـیار  هـم  بیمـار  یـک 
اسـت.  غیرقابل پیش بینـی  و 
نوعـی  اسـکلروزیس«  »مالتیپـل 
اختـال خـود ایمنـی اسـت کـه 
مغـز و نخـاع را درگیـر می کند در 
اختـاالت خـود ایمنـی سیسـتم 
ایمنـی بـدن به طـور اشـتباهی به 
بافت هـای خودش حملـه می کند. 
بـه  ایمنـی  سیسـتم   اس  ام  در 
غـاف محافـظ سـلول های عصبی 
مغـز و نخـاع کـه میلین نـام دارد، 
هیـچ  تاکنـون  می کنـد.  حملـه 
ایـن  بـروز  بـرای  خاصـی  علـت 
بیمـاری مشـخص  ایـن  و  حالـت 
واردشـده  آسـیب  اسـت.  نشـده 
در  اختـال  موجـب  میلیـن  بـه 
پیغام هـای عصبـی شـده و عائـم 
بیمـاری ام اس را ظاهـر می کنـد 
متفـاوت  مختلـف  افـراد  در  کـه 
اسـت.این عائم طیف گسـترده ای 
تـا  مثانـه  نارسـایی  از  و  دارنـد 
می شـود.  شـامل  را  دیـد  تـاری 
نحـو تشـخیص بیمـاری »ام.اس« 
بـه ایـن شـکل اسـت کـه جهـت 

تشـخیص بیمـار به پزشـک مغز و 
اعصـاب مراجعه می کند و پزشـک 
بـه کمـک آزمایش هـای متعـدد و 
متوجـه   MRI یـا  تصویربـرداری 
آسـیب بـه مغـز و نخـاع می شـود 
و بـا بررسـی نتایج تصویـر برداری 
تشـخیص  را  آسـیب دیده  ناحیـه 
می دهـد وبـر اسـاس آن درمـان را 

می کنـد.  آغـاز 
ایـن  نشـانه های  و  عالئـم   

چیسـت؟  بیمـاری 
عائـم بیمـاری ام.اس بسـته به 
منطقـه تخریـب میلیـن در مغـز و 
نخـاع متفـاوت اسـت و همچنیـن 
عائم در بیمـاران مختلف متفاوت 
پیش بینـی  به طورکلـی  و  بـوده، 
عائم در یک بیمار بسـیار مشـکل 
اسـت حتی برخی از بیماران مبتا 
بـه ام اس مدت هـا بـدون عامـت 
ام.اس   شـایع  عائـم  از  هسـتند. 
حسـی  اختالـت  بـه  می تـوان 
بیمـاران  از  بعضـی  کـرد،  اشـاره 
عائـم  دارای  ام.اس  بـه  مبتـا 
غیرطبیعـی حسـی مثل احسـاس 
سـرما، بی حسی، احسـاس خارش 
و حتـی قلقلـک می شـوند. عائـم 
دیگـر ام.اس مربـوط بـه اختاالت 
بینایـی اسـت مثـل تـاری دیـد و 

از دسـت رفتـن قـدرت تشـخیص 
در یک چشـم  معمـوالً  کـه  رنـگ 
بیمـار ایجـاد می شـود. یکـی دیگر 
از عائـم شـایع بیمـاری »ام.اس«، 
خسـتگی است احسـاس خستگی 
بـا  ارتباطـی  کـه  بیش ازحـدی 
ناتوانـی عصبی یا ضایعـات موجود 
در MRI نـدارد ومـی تواند منجر 
بـه افسـردگی در فـرد هـم شـود. 
اختـاالت حرکتـی از دیگـر عائم 
از  اسـت عائمـی  ام.اس  بیمـاری 
قبیـل خشـکی عضـات، ضعـف و 
رفتـن  از دسـت  اندام هـا،  سـفتی 
شـایع  عائـم  از  عضلـه،  قـدرت 
اختـال  حتـی  هسـتند.   ام.اس 
تعادلی مثـل اختـال در راه رفتن 
یـا لـرزش هـم در بعضی بیمـاران 
ام اس  می شـود.بیماران  مشـاهده 
ممکن اسـت به مشـکات جنسی 
یـا  میـل جنسـی  ماننـد کاهـش 
ناتوانایـی جنسـی هم دچار شـوند 
اما یکی از شـایع ترین عائم ام اس، 
درد اسـت مانند درد پشـت چشـم 
می گوینـد  حـاد  درد  آن  بـه  کـه 
یـا  اندام هـا  یـا دردهـا مزمـن در 
کمر کـه بسـیاری از بیمـاران »ام.
اس« آن را تجربـه می کننـد، همه  
زمینه سـاز  می توانـد  عائـم  ایـن 

افسـردگی در بیمـار شـود.
 ایـن بیمـاری چـه گروه های 
درگیـر  بیشـتر  را  سـنی 
می کنـد و آیـا گـروه خاصـی 
بیشـتر در معـرض خطـر ابتال 

هسـتند؟
ام.اس  بیمـاری  بـه  ابتـا  سـن 
ایـن بیمـاری در  امـا  متغیراسـت 
بیـن افراد 20 تا 40 سـاله بیشـتر 
دیده می شـود، سـن متوسـط این 

بیمـاری 30 سـالگی اسـت. چـون 
بیمـاری »ام.اس« توزیـع جنسـی 
ناهمگونـی دارد نسـبت جنسـیتی 
در ایـن بیمـاری به گونـه ای اسـت 
کـه در خانم هـا معمـوالً دو برابـر 
بیشـتر از آقایـان دیـده می شـود. 
 آیـا ایـن بیمـاری موروثـی 

؟  ست ا
ایـن سـؤال کـه »ام.اس« زمینه 
ارثـی دارد یـا خیـر، بسـیار مهـم 
اسـت زیـرا ممکـن اسـت بعضـی 
زنـان مبتـا بـاردار ، نگـران نـوزاد 
خویـش باشـند. ولـی بایـد بدانند 
درصورتی کـه تنهـا یکـی از والدین 
مبتـا باشـد امـکان انتقال بسـیار 
بی مـورد  نگرانـی  و  اسـت  پاییـن 

نداشـته باشـند.
بیمـاری  ایـن  عـوارض   

؟ چیسـت
»ام.اس«  بیمـاری  عـوارض 
معمـوالً متغیـر اسـت، ممکـن  به 
شـکل اختال در کاهـش حافظه، 
اختـاالت  مفـرط،  خسـتگی 
ظاهـر   .... و  سـرگیجه  جنسـی، 
عـوارض  یکـی شـایع ترین  شـوند 

اسـت. افسـردگی  ام.اس 
بیمـاران  اصلـی  مشـکالت   

چیسـت؟ مبتـال 

عاوه بر مشـکات سـامتی که 
می شـوند  دچـار  آن  بـه  بیمـاران 
یکـی از مشـکات اصلـی بیمـاری 
»ام . داروهـای  اسـت،  دارو  ام.اس 

و  هسـتند  گـران  بسـیار  اس« 
همچنیـن امـکان دارد در مواقعـی 
مصـرف  بـه  شـروع  بیمـار  کـه 
دارویـی می کند، شـرکت سـازنده 
دارو به طـور موقـت تولیـد آن دارو 
را کـم کنـد و بیمار مجبورمیشـود 
کنتـرل  بـرای  دیگـری  داروی  از 
بیماریاسـتفاده کننـد کـه ممکـن 
اسـت عوارض زیـادی را بـه دنبال 

داشـته باشـد.
 آمـار مبتالیـان بـه ام اس در 

کرمـان چقدر اسـت؟
آمـار مبتایـان بـه »ام.اس« در 
کرمـان حـدود 1345 نفـر اسـت.

درمـان  بیمـاری  ایـن  آیـا   
دارد و آیـا خدمـات درمانی و 
داروهـای این بیمـاران  تحت 

پوشـش بیمـه هسـتند؟
درمـان  »ام.اس«  بیمـاری 
طریـق  تنهـا  و  نـدارد  قطعـی 
تزریـق سـلول های بنیـادی اسـت 
و آمپول هـای مخصـوص »ام .اس« 
کـه بـرای جلوگیـری از پیشـرفت 
و  می شـوند  تزریـق  بیمـاری 
تحقیقـات  از  بعضـی  همچنیـن 
اشـاره بـه ایـن موضـوع دارد کـه 
ورزش می توانـد جلـوی پیشـرفت 
شـدن  وخیم تـر  و  بیمـاری  ایـن 
ایـن  داروهایـی  بگیـرد.  را  عائـم 
بیمـاران و خدمـات درمانـی آن ها  
بـا  اسـت  بیمـه  پوشـش  تحـت 
ایـن توصیـف کـه یـک مقـدار از 
هزینه هـا را هـم باید خـود بیماران 

کننـد. پرداخـت 

گفتگوی»پیام ما« با »مهناز فرح بخش« مسئول کنترل عفونت بیماری های خاص و 
نماينده شرکت های دارويی »ام اس« 

»ام. اس« بیماری ای 
غیرقابل پیش بینی

مطالعـه در مـورد نقـش ورزش »تـای 
چـی« بـرای تعـادل و قـدرت در بیمـاران 
مبتـا بـه ام اس اغلب نشـان دهنده اثرات 
مثبـت آن و تخفیـف عائـم ایـن بیمـاری 

ست. ا
سیسـتم  وظیفـه  ایرنـا،  گـزارش  بـه 
انـدام  بـه  مغـز  از  پیـام  انتقـال  عصبـی، 
هاسـت. ام.اس باعـث مـی شـود گلبـول 
هـای سـفید که وظیفـه محافظـت از بدن 
را دارنـد بـه کارکـرد این سیسـتم آسـیب 

کننـد. وارد 
در گذشـته مـی گفتنـد مبتایـان بـه 
ام اس بـه دلیـل حساسـیتی کـه بـه گرما 
دارند، نباید مشـغول ورزش شـوند و انجام 
فعالیـت فیزیکـی را به ضرر ایـن افراد می 

دانستند.
امـروزه، امـا چنیـن طـرز فکـری تائیـد 
نمـی شـود و در مطالعـات متعـدد ایـن 

کـه  طـور  آن  انـد.  کـرده  رد  را  موضـوع 
مطالعـات اخیـر نشـان مـی دهـد ورزش، 
روان  و وضعیـت سـامت  انـدام  تناسـب 
همـه افـراد را بهبـود می بخشـد برهمین 
اسـاس هـم توصیـه مـی شـود مبتایـان 
بـه ام.اس در حـد توانشـان ورزش کنند و 
فعالیـت هـای فیزیکـی را به برنامـه روزانه 

شـان بیفزاینـد.
ورزش کـردن بـرای مبتایان بـه ام.اس 
نیز مانند سـایرین مـی تواند موجب بهبود 
عملکـرد قلـب و گـردش خـون شـود و با 
کنتـرل وزن و حفـظ وزن مناسـب به آنان 
کمـک مـی کنـد. عـاوه بـر ایـن مـوارد، 
بسـیاری از عائـم ایـن بیماری بـا افزایش 
فعالیـت جسـمی و ورزشـی مناسـب، بـه 
خوبـی کنترل می شـود و بهبـود می یابد.

براسـاس اعـام انجمـن ام.اس ایران در 
زمـان حاضـر در ایـران و جهـان، ام.اس با 

مصـرف داروهای موجود، کنترل اسـترس 
و انجـام فعالیت های ورزشـی توسـط فرد 

مبتـا بـه راحتـی قابل کنترل اسـت.
اخیـرا اثـر ورزش »تـای چـی« در گروه 
 18-75 )25نفـر(  مبتایـان  از  کوچکـی 
گرفـت.روش  قـرار  بررسـی  مـورد  سـاله 
انجـام ایـن تحقیـق به ایـن صورت اسـت 
کـه افراد مبتا بـه ام اس نوع عـود کننده 
و پیشـرونده هفتـه ای دوبـار، هربـار بـه 
مـدت یکسـاعت و برای 6 هفتـه تمرینات 
تـای چـی را انجـام دادنـد. قبـل و بعـد از 
تمرینـات، همگی از نظر تعادل، خسـتگی 
و قـدرت عضانـی بررسـی مـی شـدند و 

نتایـج مقایسـه می شـد.
اگرچـه در پایـان فقـط 15 نفـر مطالعه 
را کامـل کردنـد، اما در همین افـراد نتایج 
امیدوارکننـده بـود بطـوری کـه بهبـودی 
قابـل توجـه در آنها مشـاهده شـد )تسـت 

های مورد اسـتفاده در ایـن تحقیق ، برای 
تعـادل و قـدرت عضانـی و خسـتگی بود.
محققـان ایـن تحقیـق اظهار کـرده اند 
کـه برخـی افـراد در ابتـدا روی صندلـی 
قـادر بـه انجـام تمرینـات بودنـد ولـی در 

انتهـا ایـن ورزش هـا را در حالت ایسـتاده 
انجـام دادنـد. البتـه باید توجه کـرد که به 
هر شـکلی بایـد همـواره فعالیـت فیزیکی 
داشـته باشـیم خـواه بـه شـکل ایروبیـک، 

یـوگا یـا تـای چی باشـد.

تاثیر ورزش بر بیماری ام.اس
 نکته

نجمه سعیدی

مـواد غذایی منتخب شـما اگـر مبتا به 
ام اس باشـید می تواند به طور مسـتقیم ، 

روی عائـم این بیمـاری اثر بگذارد.
اس«  »ام  آوای سـامت،  گـزارش  بـه 
یـک بیمـاری ضـد التهابـی اسـت که می 
تـوان بـا مصرف برخـی اقام غذایی سـیر 

شـدت عائم کاهـش داد
. اگرچـه هیـچ رژیـم غذایـی خاصی به 
طـور قطعـی درمـان کننده عائـم ام اس 
نیسـت، امـا برخـی انتخـاب هـای غذایی 
مـی تواند به شـما احسـاس بهتـری دهد 
و آنهـم بـه خاطـر خاصیـت ضـد التهابی 

ایـن غذاها اسـت:
چرب  اسـیدهای  چرب:  اسـیدهای 
ضـروری چربی هایـی هسـتند که بـدن به 
تنهایـی قـادر بـه تولیـد آن  ها نیسـت اما 
بـرای سـالم ماندن به آن  ها نیـاز دارد. این 

اسـیدهای چـرب جـزو چربی  های اشـباع 
نشـده و برای بـدن مفید هسـتند. یکی از 
پر مصرف  ترین اسـیدهای چـرب موجود، 
اسـیدهای چـرب امگا 6 اسـت. یـک گروه 
دیگـر از ایـن اسـیدهای چـرب ضـروری 
متعلـق بـه امـگا 3 اسـت کـه در روغـن 
ماهـی و روغـن دانـه  کتـان وجـود دارد. 
نتایـج پژوهـش  هـا نشـان مـی  دهـد کـه 
ایـن اسـیدهای چـرب خـواص ضدالتهابی 
دارنـد و بـه بهبـود وضعیت بیمـاران مبتا 

بـه ام اس کمـک مـی  کنند.  
میوه هـا و سـبزيجات: میـوه ها و 
سـبزیجات، غنـی از آنتـی اکسـیدان هـا 
التهـاب  مـواد شـیمیایی گیاهـی ضـد  و 
بـوده و بایـد بـه رژیـم غذایـی مبتایـان 
بـه ام اس افـزوده شـوند. رادیـکال هـای 
هسـتند  مضـری  مولکـول  هـای  آزاد، 

کـه بـه بافـت  هـای سـلولی آسـیب مـی 
 رسـانند و در ایـن میـان، آنتـی اکسـیدان 
هـا نقـش خنثی کننـده تاثیـرات رادیکال 
هـای آزاد را دارنـد. ویتامیـن ای، یکـی از 
آنتـی اکسـیدان هـای قوی محسـوب می 
 شـود کـه در مارگاریـن، کره و میـوه های 
خشـک وجـود دارد. ویتامیـن ث، یکـی از 
ویتامیـن  هـای محلـول در آب بـوده و در 
میـوه هـای تـازه و سـبزیجات بـه میـزان 
قابـل توجهـی یافت مـی  شـود. ویتامین آ 
در جگـر، میـوه هـای تازه و سـبزیجات به 
خصـوص سـبزیجات نارنجـی رنـگ وجود 

دارد. 
زردچوبـه: ایـن ادویه معطـر گیاهی 
اسـت کـه بـه مبـارزه بـا تـورم و التهـاب 
بسـیار کمـک مـی کنـد. مصـرف حداقـل 
سـه گـرم زردچوبـه در روز معـادل یـک 

نقـش موثـری در  قاشـق چـای خـوری، 
کنتـرل عائـم ام اس دارد.

آووکادو: یـک منبـع غنـی از چربـی 
هـای غیـر اشـباع و آنتـی اکسـیدان های 
سـالم اسـت. خواص ضد التهابـی آووکادو 
موادغذایـی  اسـت. مصـرف  قـوی  بسـیار 

از  مانـع  غیراشـباع  چربـی  هـای  حـاوی 
آسـیب بـه غشـای میلیـن و بافـت  هـای 
عصبی می  شـود. امـا فرامـوش نکنید این 
خوراکی هـا کالـری باالیـی دارنـد. بنابراین 
بایـد کمتر از 30 درصـد از کالری دریافتی 

روزانـه شـما از ایـن منابـع تامین شـود.

مواد خوراکی ضد التهاب برای کاهش عالئم »ام .اس«
 سالمت
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و  تکوانـدوکار  مهماندوسـت  رضـا 
سـرمربی اسـبق تیـم ملـی ایـران، متولد 
1344 محلـه نظـام آباد تهـران، با اصیلت 
گیانـی  اسـت. وی از سـال 1386 تـا 
1390 سـرمربی تیـم ملی تکوانـدو ایران 
بـود و هـم اکنـون سـرمربی تیـم ملـی 
تکوانـدو جمهـوری آذربایجان اسـت. وی 
کـه سـابقه دو بـار قهرمانـی در مسـابقات بین المللـی بلژیک 
و قبـرس در سـال هـای 1998 و 1989 و همچنیـن مـدال 
برنـز المپیـک بارسـلونا را در کارنامـه افتخـارات خـود دارد، 
سـال 2011 و 2015 به عنوان سـرمربی برتر جهان از سـوی 

فدراسـیون جهانـی تکوانـدو انتخـاب شـد.
وی مابیـن سـال هـای 1386 تـا 1390 خورشـیدی سـر 
مربـی گری تیم ملـی تکواندوی جمهوری اسـامی ایران را به 
عهـده داشـت و با ایـن تیم  قهرمان جهان، جام جهانی، آسـیا 
و بازی های آسـیایی شـد ولی در آن سـال به سبب اختافاتی 
که با سـید محمـد پوالدگر، رییس فدراسـیون تکوانـدو ایران 
پیـدا مـی کنـد، عطـای حضـور در ایـران را بـه لقایـش مـی 
بخشـد و سـرمربی گـری تیـم ملی تایـوان را قبـول می کند.

اگر روزی به کشور ديگری رفتم، به من انگ وطن 
فروشی نزنید

خـودش درمصاحبه ای کـه خرداد سـال 90 با خبر آناین 
انجـام مـی دهد، دالیل نارضایتی اش از فدراسـیون و سـازمان 
ورزش  را چنیـن مـی دانـد: در کشـور مـا از مربیـان توقـع 
عملکـردی 100درصـد حرفـه ای دارنـد امـا همیـن آقایان نه 
دسـتمزد حرفـه ای بـه مربیان مـی دهند و نـه امکانات حرفه 
ای را در اختیـارش قـرار مـی دهند و همین اسـت که فشـار و 
اسـترس بی نهایتـی به لحاظ خانوادگی،اقتصـادی و اجتماعی 
و حتی از سـوی بازیکنان بر مربیان داخلی خصوصا در سـطح 
ملـی وارد مـی شـود و هیچکس در این میان بـه آنها و زندگی 
شـخصی شـان توجهی ندارد.حقوق سـالیانه ام در این پسـت 
تنهـا 25 میلیـون تومـان اسـت و دو فرزنـد دارم که هـر دو به 
دلیـل یک بیماری ژنتیکی با مشـکات فراوانی روبرو هسـتند 
و در حال حاضر یکی از آنها در آسایشـگاه نگهداری می شـود 
و فرزنـد دیگرم به لحاظ عدم اسـتطاعت مالی در منزل اسـت 
و همسـرم از او پرسـتاری مـی کنـد و ایـن در حالیسـت کـه 
اگـر مـن پول کافـی در اختیار داشـتم می توانسـتم در همان 
مراحـل اولیـه بـرای درمان فرزندانـم اقدام کنم . اگـر روزی به 
دلیـل تمـام مشـکات  و بی توجهی هـای آزار دهنـده ای که 
سـازمان تربیـت بدنی و کمیته ملی المپیک مـی توانند آنها را 
حـل و فصـل کنند بـه یکی از این پیشـنهادات جـواب مثبت 
دادم و رفتنـی شـدم بـه مـن انـگ وطـن فروشـی نزنید.ایران 
بـرای مـن از جانم عزیزتر اسـت ولی بپذیرید کـه کار کردن با 

ایـن وضعیت اصا کار سـاده ای نیسـت«
به فکر موفقیت تیم ملی ايران
 در المپیک 2012 لندن هستم

نارضایتـی  و  گایـه  و  مشـکات  همـه  ایـن  علیرغـم 
مهماندوسـت از سیسـتم ورزش ایران، وی بافاصله در تیرماه 
همـان سـال در مصاحبـه ای بـا فـارس، ضمـن رد پیشـنهاد 
سـرمربی گری تیـم تکواندوی انگلسـتان گفت: مـن با افتخار 
سـرمربی تیـم ملـی ایـران هسـتم و ایـن موقعیـت را بـا پول 
عـوض نمی کنـم و فقط به فکر موفقیت ایـن تیم در المپیک 
2012 هسـتم. وی در همـان مصاحبـه اعـام می کند کمیته 
ملـی المپیـک قـول داده تـا حقوق مـا افزایش پیدا کنـد و در 
صـورت تحقـق ایـن وعـده دیگـری حرفـی  باقی نمـی ماند. 

به خاطر 2.5 میلیون تومان، بهترين مربی جهان را 
خانه نشین کردند 

امـا ظاهرا این تحقق وعده کمیتـه ملی المپیک به واقعیت 
نمـی پیونـدد و رضـا مهماندوسـت در مهرمـاه و در حالـی که 
تیـم ملـی تکواندو ایران در سـخت تریـن روزهای خـود برای 
آمادگـی شـرکت در المپیـک لنـدن به سـر می برد از سـمت 
خـود اسـتعفا مـی دهـد و فدراسـیون نیز سـه روز بعـد یعنی 
17 مهرمـاه 90 بـا این اسـتعفا موافقـت و فریبرز عسـگری را 
جانشـین وی مـی کند. در حقیقـت مهماندوسـت از مدت ها 
قبـل بر سـر عـدم پرداخت کامل حق و حقوقش کـه برای 11 
مـاه فقط همان 7.5 میلیون تومان باشـد اما فدراسـیون اصرار 
داشـت ایـن رقم بایـد 5 میلیون باشـد و سـرانجام این کش و 
قـوس هـا، رضـا مهماندوسـت را خانه نشـین کـرد و  پوالدگر 
هـم بهترین مربـی تکواندوی دنیـا را به این بهانـه که خودش 

اسـتعفا داده، کنار مـی گذارد.
فدراسیون در حقم نامردی کرد و اين همیشه 

درذهنم می ماند
سـرمربی سـابق تیـم ملـی تکوانـدو در گفـت و گویـی که 
بـا خبرآنایـن در 5 آبـان انجـام می دهـد، گفت:» تـا پولم را 
ندهنـد ، کوتـاه نمی آیـم.« من از آقایان نمی گـذرم. این پول، 

10 مـاه اسـت که از طـرف کمیته المپیک به من هدیه شـده 
ام آقایـان آن را از مـن دریـغ کـرده اند، این حـق زن و بچه ام 
بـوده کـه به مـن ندادند و تـا زمانی کـه پولم را تمـام و کمال 
نگیـرم ، کوتـاه نمـی آیـم. فقط می گویـم آقایان فدراسـیونی 
در حقـم نامـردی کردنـد و ایـن اتفـاق همیشـه در ذهنم می 

ماند.«
آنها هم به خانواده ام و هم به تکواندوی

 ايران ظلم کردند
شکسـت ناباورانـه و فاجعـه آمیـز تکوانـدوکاران ایـران در 
المپیـک 2012  لنـدن بـار دیگـر همـه نـگاه هـا را متوجـه 
فدراسـیون تکوانـدو کـرد. جایـی که در آن شـش مـاه قبل از 
آغاز المپیک تصمیم گرفته شـد تا سـرمربی موفق چهارسـال 
گذشـته ایـران در خانـه بنشـیند و فریبـرز عسـگری هدایـت 
تیـم ملـی را در لنـدن به عهـده بگیرد. تصمیماتی کـه ردپای 
هـادی سـاعی هم در آن به چشـم مـی خورد. ایـن ناکامی بار 
دیگـر به حـق صـدای مهماندوسـت را درآورد تا از مسـئوالن 
فدراسـیون تکوانـدو بپرسـد »بعـد از خانه نشـین کـردن من 
چـه بایـی بـر سـر شـاگردانم کـه 4 سـال بـا آنهـا کار کرده 
بـودم و قـول حداقل 2 مـدال طـا را داده بـودم، آوردید؟ آنها 
بـه زن و بچـه مـن ظلـم کردند امـا ظلـم بزرگتر ایـن اتفاقی 
بـود کـه بـرای 4 سـال زحمت بچـه هـای تکواندو افتـاد. مگر 
نمـی گفتنـد مـن کارایـی ام از هوگوهـای الکترونیکـی کمتر 
اسـت؟ چـه جوابـی االن دارنـد کـه بـه مـردم بدهنـد؟ وقتی 
یـک رئیس فدراسـیون نمـی تواند ببیند بـه مربی تیمش می 

گوینـد بهتریـن مربـی دنیـا ، نتیجـه اش این می شـود.
وی در پاسـخ بـه این سـوال کـه چرا با همه مشـکاتی که 
داشـتید ، به پیشـنهادهای خارجی پاسـخ مثبت ندادید تا در 
المپیک باشـید، می گوید:ترسـیدم. از این ترسیدم که بگویند 
بـه خاطر پیشـنهاد خارجـی و به خاطر پولدوسـتی جنجال را 
انداختـه. مـن هـم از انگلیس پیشـنهاد داشـتم و هـم از تایپه 
و چنـد کشـور دیگـر. مانـدم تا متهم نشـوم . 7 تا پیشـنهاد را 
رد کـردم تـا حـرف و حدیثـی برایم ایجـاد نکنند. نشسـتم و 
حـاال باید افسـوس بچـه هایم را بخـورم. چه می شـد اگر می 
گذاشـتند مـن هـم مثل بنـا بمانـم و کارم را بکنـم؟ البته اگر 
مـی توانسـتند بنـا را هـم به المپیـک نمی بردنـد . مگـر او را 

هـم فـراری ندادند.بـه بنا بـا این همه زحمتی که کشـیده می 
گوینـد حاضـری خـور. انتظـار داری به من رحـم کنند؟)عصر 

ایران 21 مـرداد 91(
همین اهمال کاری های فدراسـیون تکواندو ایران سرانجام 
باعث مرگ پسـر رضا مهماندوسـت سـرمربی اسـبق تیم ملی 
تکوانـدو ایـران مـی شـود و او در اثر یک بیماری نـادر آنزیمی 

در 21 مهرمـاه سـال 91 فوت می کند. 
دلم با تکواندوی ايران است و امیدوارم

 در جهان بدرخشد
مهماندوسـت را کـه بـه حـق می تـوان آقـای خـاص و بنا 
تکوانـدو ایـران نامیـد در 29 اردی بهشـت 92 سـرمربی گری 
تیـم تایـوان را به عهده می گیرد و راهی این کشـور می شـود 
تـا سـریال فرار مغزهـای ورزش ایـران رنـگ و روی دیگری به 
خـود بگیـرد. او هنـگام خروج از ایـران در اظهـار نظری گفت: 
درسـت اسـت به تایـوان مـی روم، اما دلـم هنوز بـا تکواندوی 

ایران اسـت. امیـدوارم تکوانـدوی ایران در جهان بدرخشـد.
فدراسـیون تکوانـدوی ایـران در این سـال ها تحت مدیریت 
سـیدمحمد پوالدگر حواشـی مختلفی را پشت سر گذاشت اما 
هنـوز هم کارشناسـان، رفتن رضا مهماندوسـت را بزرگ ترین 
اشـتباه تاریخـی پوالدگر می دانند و سـرانجام این مربی بزرگ 
تکوانـدو ایـران در 4 آبـان 93 بـه همراه یوسـف کرمـی راهی 
کشـور آذربایجان شـد و هدایـت این تیم را به عهـده گرفت و 
موفـق به کسـب سـه مـدال و تنها مدال هـای این کشـور در 

المپیک ریو شـد. 
رضا مهماندوست و میالد بیگی، مزدورند!

مـدال هـا و مبارزاتی که باعث برماشـدن اختـاف دیرینه 
فدراسـیون تکوانـدو و مهماندوسـت گردیـد. شـروع این کش 
مکـش هـا به پایـان مسـابقات تکوانـدو المپیک بر مـی گردد 
کـه محمـد پوالدگـر در سـخنانی ناپختـه، عجیـب و غیـر 
کارشناسـی شـده رضا مهماندوسـت و میاد بیگی، تکواندکار 
ایرانـی االصـل آدربایجـان را مـزدور مـی خوانـد و مـی گوید: 
متاسـفم بـرای کسـانی کـه با پـول مردم رشـد کـرده و مثل 
مـزدور به کشـورهای دیگـر می روند و در رویـداد بزرگ جلوی 
چشـم مردمـان ایران روبـه روی یک هموطن می ایسـتند. پول 

چقـدر ارزش دارد!؟

پـس از ایـن سـخنان نامناسـب پوالدگـر، هجمـه هـا و 
انتقـادات زیـادی علیـه او در رسـانه هـا و فضاهـای مجـازی 
راه افتـاد و عـاوه بـر مـردم عادی، اعتـراض ورزشـکاران و هم 
دوره ای هایـش و حتـی خـود مهماندوسـت را در پی داشـت. 
ظاهـرا این آقا فراموش کرده اسـت که مهماندوسـت، طلسـم 
تاریخـی کـره جنوبی را نشکسـت و تیم ملی ایـران را قهرمان 
جهـان نکرد؟ مگر بهترین سـرمربی جهان نشـد؟ اگر پوالدگر 
و امثال او با مهماندوسـت و بیگی درسـت برخـورد می کردند 
و حـق و حقوقـی کـه متعلـق بـه او بود را مـی دادنـد و باعث 
مرگ پسـر و بسـتری شـدن دخترش نمی شـدند، آیا او االن 

در باکـو بود؟
بی مهری تکواندوی ايران به او و مرگ پسرش

 او را دل شکسته کرد
رضـا  نویسـد،  مـی  بـاره  ایـن  در  ورزشـی  جـم  جـام 
بـه  را  زیـادی  قهرمانـان  کـه  اسـت  همانـی  مهماندوسـت 
تکواندوی ایران تحویل داد و رنسـانس در این رشـته ورزشـی 
ایجـاد کـرد. امـا ایـن مربی توانـا و خوش فکـر به دلیـل پاره 
ای اختافـات بـا فدراسـیون تکواندو از رده ملی جدا شـد این 
در حالـی اسـت کـه او در مقطعـی برتریـن مربـی تکواندوی 
جهـان لقـب گرفـت. او بـه دلیـل بی مهـری های زیـاد راهی 
کشـورهای جنـوب شـرق آسـیا شـد و اکنـون نیز سـرمربی 
تیـم ملـی تکوانـدوی آذربایجـان اسـت. البتـه بی مهـری در 
تکوانـدوی ایـران به مهماندوسـت تنهـا دلیل دل شکسـته او 
نیسـت. دو فرزنـد معلـول داشـت و فـوت یکـی از آنهـا ضربه 
دیگـری بـه ایـن مربـی پرافتخار بـود. او در سـال هـای اخیر 
سـختی هـای زیـادی را کشـید امـا گویـا همـه آن روزهـای 
سـخت پایان یافته اسـت. مهماندوسـت اکنون سـرمربی تیم 
ملـی آذربایجـان اسـت و از انواع حمایت های مالـی برخوردار 
اسـت امـا اتفـاق بسـیار مهـم تـر این اسـت کـه او بـه تازگی 
دوبـاره طعم شـیرین پدر شـدن را چشـیده اسـت. او صاحب 
یک پسـر و دختر دو قلو شـده اسـت که خوشـبختانه بسـیار 
سـالم هسـتند و مشـکلی ندارند. مهماندوسـت پس از تحمل 
رنج و سـختی هـای زیاد اکنـون در کنار همسـر و فرزندانش 
بسـیار خوشـبخت اسـت امـا مسـلما هرگـز خاطـرات تلـخ 

گذشـته را فرامـوش نمـی کند.

مهماندوست دينش را به کشور ادا کرد، 
ما در حق او کم لطقی کرديم

در  تکوانـدو  ملـی  تیـم  سـابق  کاپیتـان  کرمـی  یوسـف 
گفت وگـو بـا خبرگزاری فارس، معتقد اسـت مـا خودمان رضا 
مهماندوسـت را خـط زدیـم. ما بـا خط زدن نام مهماندوسـت 
مدال هـای المپیـک را از دسـت دادیـم. در المپیـک لندن آن 
اتفـاق بـرای مـن رخ داد و در برزیل هم شـاهد بودیم که سـه 
مـدال بـا ارزش را بـه خاطر از دسـت دادن رضا مهماندوسـت 
بـر بـاد دادیم. من 5 تا 6 سـال با مهماندوسـت زندگی کرده ام. 
او دوسـت و مربـی مـن بـوده اسـت. مهماندوسـت همچنـان 
ترکش هـای دوران 8 سـال دفـاع مقـدس را در بدنـش دارد، 
امـا آقایـان به خاطر اینکـه او در المپیک موفق بـوده، مزدور و 
خائـن خطابـش می کننـد. زمانی که هیـچ کدام از مـا نبودیم 
مهماندوسـت بـرای این کشـور رفـت و جنگید و جانباز شـد، 
حـاال چطـور او را مـزدور خطـاب می کننـد مـن نمی دانـم! 
مهماندوسـت دیـن خـود را به کشـورش ادا کـرده و به خوبی 
وظیفـه خـود را انجـام داده اسـت. مـا بودیـم کـه در حـق او 

کردیم. کم لطفـی 
در ريو، تکواندو ايران پايین تر از اردن و تايلند و 

ساحل عاج قرار گرفت
محمـد معتمـد، دیگـر ملـی پـوش تکوانـدو ایران نیـز در 
بیانیه ای می نویسـد: متاسـفانه سیاسـتهای مغرضانه و کینه 
توزانـه و عـوام فریبانـه رئیس فدراسـیون از بـدو ورود تابحال 
منجـر بـه خانـه نشـینی ،بدنامی،هتـک حرمـت بسـیاری از 
قهرمانـان و مربیـان ملی ارزنده کشـورمون در رشـته تکواندو 
انجامیـد کـه تابـه ایـن حال نسـبت بـه ایـن رفتارهـای غیر 
منصفانـه و غیـر اخاقی نامبـردگان هیچ مرجعـی وارد عمل 
نشـده و برخـورد نگردید،که نتیجـه این همه سواسـتفادها و 
سـوء رفتارهـا منجـر گردیـد که تیـم ملـی تکواندو ایـران در 
المپیـک ریـو کامـا نابـود گـردد و تـا جائی کـه پاییـن تر از 
کشـورهای اردن،تایلند،سـاحل عـاج و .... قـرار بگیرند..کـه با 
توجـه بـه اتفاقـات ناگـوار اخیـر بـه ایـن نتیجـه رسـیدم که 
تیـم ملـی تکوانـدو اعزامی به المپیـک لندن در سـال 2012 
میـادی چقـدر مظلومانـه اعـزام شـد و در بدتریـن شـرایط 
سـخت و عدم مدیریت الزم و کارشـکنی های فراوان از سوی 
رئیـس فدراسـیون توانسـت صاحب یـک مدال نقره شـود که 

در آن شـرایط نتیجـه بسـیار خوبـی رقم خـورد .
مزدور کسانی هستند که بیت المال و حقوق مردم 

راضايع می کنند. 
و باالخره خود رضا مهماندوسـت در بیانیه ای شدید پاسخ 
رییـس فدراسـیون را مـی دهد و می نویسـد: آقـای پوالدگر! 
اگـر واقعـا نگـران ناراحتـی مـردم هسـتید، هـر چه سـریع تر 
کاسـه وکوزه تـان را جمـع کنیـد و کار را بـه دسـت اهلـش 
بسـپارید، شـاید تکوانـدو نجـات پیـدا کنـد. ظاهـرا هر کس 
برخـاف نظـر شـما حرفـی بزنـد محـو و نابـودش می کنید، 
البتـه خـود را نابـود کردید و تکوانـدو ایران و احساسـات 80 
میلیـون ایرانـی را. دم از وطـن پرسـتی می زنید، بایـد مجددا 
یـادآوری کنـم زمانی کـه جنابعالی در حال تحصیـل در حوزه 
بودیـد اینجانـب بـه عنوان یـک رزمنده و سـرباز وطـن، خون 
ناچیـزم را تقدیـم وطـن کـردم و زخم هـای آن را تـا ابـد و 
باافتخـار یـدک می کشـم.  گفتـه ای بـه خاطـر پـول از ایـران 
رفتـه ام و مـزدور هسـتم. واقعـا جـای بسـی تامـل و خجالـت 
دارد بـرای کسـی کـه دم از اسـام و مسـلمانی دارد. یـادم 
نبـود خـوارج نهـروان هم قـرآن می خواندند و دم از مسـلمانی 
می زدند و قرآن را سـرنیزه کردند. مزدور کسـانی هسـتند که 

بیـت المـال و حقـوق مـردم راضایـع می کنند. 
بایـد تاسـف خـورد بـه اعمـال و افکارتـان. چگونـه جـواب 
احساسـات مردم با شـرف ایـران را خواهیـد داد؟ یادتان نرفته 
کـه بعـد از اخـراج از تیم ملی توسـط جنابعالی بـه مدت یک 
سـال و نیـم در ایـران ماندم ولی به دلیـل اینکه من یک مربی 
بین المللـی هسـتم بایـد مشـغول به کار می شـدم و بـه دلیل 
کار کـردن در فضـای مسـمومی کـه شـما بـه وجـود آوردید، 
تـوان کار کـردن در اینجـا را نداشـتم و برخـاف میـل باطنی 
مجبـور شـدم بروم تا از غافله جهانی عقـب نمانم که الحمدهلل 

حاصل شـد.
در مراجع قانونی از پوالدگر شکايت می کنم

وی در 5 شـهریور سـال جـاری بـار دیگـر بـه ایـن اتهـام 
واکنـش نشـان مـی دهـد و مـی گویـد: پوالدگـر بی دلیـل به 
من توهین کرده و من با شـهادت رسـانه ها و مردم هوشـمند 
ایـران اسـامی که خود بهتریـن قاضی هسـتند ، این موضوع 
را از طریـق مراجـع قانونی پیگیری خواهم کـرد. کاری خاف 
قانـون و شـرع انجـام ندادم که شـرمنده مردم کشـورم باشـد.

طریـق  از  را  فـوق  موضـوع  دارد  نظـر  در  مهماندوسـت 
فدراسـیون تکوانـدو آذربایجـان و فدراسـیون جهانـی تکواندو 

WTF نیـز پیگیـری کنـد.

مرور کامل آنچه که بین مهماندوست و فدراسون تکواندو ايران اتفاق افتاد

از قهرمانی برای ايران تا اتهام مزدوری

گود ورزش

سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور
اداره منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان

))آگهی اصالحی((

پیـرو آگهـی هـای اجـرای مقـررات مـاده 56 قانون حفاظـت و بهره بـرداری از جنگلها و مراتع کشـور به شـماره 

2774 و 2700 مـورخ 1355/11/26 منـدرج در روزنامـه هـای آینـدگان و اندیشـه، صـادره بـر روی اراضـی ملـی 

پـاک 5250 اصلـی بخـش ثبتـی 32 کرمـان موسـوم بـه اراضـی ملی و مرتعـی جنوب شـرقی بروات بم تـا دولت 

آبـاد و آگهـی شـماره 12897- 1353/12/6 منـدرج در روزنامـه اطاعـات صادره بر روی اراضـی ملی پاک 3083 

اصلـی بخـش ثبتـی 30 کرمـان، به اطـاع عمومی می رسـاند طبق بررسـی های صـورت گرفته مشـخص گردید: 

کـه اجـرای مقـررات انجـام شـده فـوق، قسـمتی از محـدوده اراضـی ملـی پاک یـک)1( اصلـی بخـش ثبتی 32 

کرمـان موسـوم بـه وکیـل آبـاد نرماشـیر را نیز در برمـی گیرد که پس از سـپری شـدن مهلت قانون آگهی ، سـند 

مالکیـت اراضـی ملـی شـده، تحـت پـاک 3083 اصلـی بخش 30 و پـاک 5250 اصلـی بخش ثبتـی 32 صادر و 

اسـت. اخذ گردیده 

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان- مهدی رجبی زاده
شناسه آگهی 4676

هادی کاربخش
Haka@payamema.ir
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مدیـرکل منابـع طبیعـی و آبخیـزداری 
اسـتان کرمان با حضور درغرفـه مطبوعات 
نمایشـگاه دسـتاوردهای دولت ضمـن ارائه 
بـه  متبوعـش  اداره  عملکـرد  از  گزارشـی 

سـواالت خبرنـگاران پاسـخ داد.
رجبـی زاده در پاسـخ به سـوال خبرنگار 
»کرمـان نـو« در رابطـه بـا سـاخت هتـل 
بـام در کـوه صاحـب الزمان و ایجـاد معدن 
سـنگ آهـن در کـوه شـاه و اینکه آیـا این 
مـورد مصـداق کـوه خـواری هسـتند  دو 
یـا خیـر، گفـت کـه قطعـا بحـث معـدن 
کـوه شـاه مصـداق کـوه خـواری اسـت اما 
خوشـبختانه بـا همراهـی مـردم و اقدامات 
موثـر سـمن هـا )سـازمانهای مـردم نهـاد، 
NGO ( ایـن منطقـه بکـر جنگلـی نجات 
پیـدا کـرد. وی قول داد کـه اداره کل منابع 
طبیعـی اسـتان جلـوی هـر گونـه فعالیت 
تـازه ای در ایـن منطقـه را خواهـد گرفت.

وی گفـت که اداره منابع طبیعی اسـتان 
در دو سـال گذشـته عملکـرد قابـل قبولی 
بـه  سـازمان جنگلهـا  از طـرف  و  داشـته 
عنـوان اداره کل برتـر کشـور انتخاب شـده 
اسـت. وی بـه دو اقـدام مهـم و تاثیـر گذار 
در  اداره منابـع طبیعـی اسـتان اشـاره کرد 
و گفـت کـه  در اردیبهشـت مـاه صنـدوق 

حمایت از توسـعه منابع طبیعی با سـرمایه 
یـک میلیـارد تومـان و بـا هـدف حمایـت 
طبیعـی  منابـع  بـرداران  بهـره  از  مالـی 

شد. تاسـیس 
ایـن صنـدوق زیر مجموعـه وزارت جهاد 
کشـاورزی اسـت. وی توضیـح داد کـه 51 
درصـد از سـهام  صندوق متعلـق به فعاالن 
منابـع طبیعـی و مابقـی  متعلـق بـه دولت 
مـی باشـد. رجبـی زاده افـزود کـه در ایـن 
طـرح تاش شـد جامعـه هدف که بیشـتر 
روسـتاییان و عشـایر بودنـد، در قالـب 16 
شـرکت تعاونی بهره بـرداران منابع طبیعی 
سـازماندهی و توانمند شـوند. ایـن اقدام به 
منظـور پیشـگیری از تخریب منابع طبیعی 
صـورت گرفـت، زیـرا تجربـه نشـان داده 
اسـت که هر چـه فقر جامعه هدف بیشـتر 
شـود تخریـب منابع طبیعی بیشـتر اسـت.

  مدیـرکل منابـع طبیعـی و آبخیزداری 
اسـتان از تشـکیل اتحادیـه بهـره بـرداران 
منابـع طبیعـی در 2 مـاه آینـده خبـر داد 
و گفـت کـه بـه ایـن ترتیـب دولـت مـی 
توانـد مدیریـت عرصـه های منابـع طبیعی 
و درآمـد آنهـا را بـه اتحادیه واگـذار کرده و 
فقـط بـر عملکرد آن نظارت داشـته باشـد. 
وی افـزود کـه  بـر اسـاس بـرآورد مـا ایـن 

اقـدام نتیجه بسـیار مثبتی خواهد داشـت.
رجبـی زاده گفـت که اقـدام دیگر منابع 
طبیعی اسـتان کرمان سـاخت اولین پایگاه 
تخصصـی اطفاء حریـق در شهرسـتان رابر 
اسـت. احـداث این پروژه از شـهریور سـال 
94  بـا 900 میلیـون تومان اعتبـار اولیه و 
900  متـر زیر بنا آغاز شـده  و تاکنون 70 
درصد از آن انجام شـده اسـت و قرار اسـت 
در آینـده بـه امـداد هوایی نیز مجهز شـود. 
نقشـه ایـن پایـگاه بـه عنـوان نقشـه برتـر 
انتخـاب و بـه سـایر اسـتانها برای سـاخت 
پیشـنهاد شـده اسـت. بـه گفتـه مدیـرکل 
منابـع طبیعـی و آبخیـزداری اسـتان تولید 
و  زمینـی  زیـر  هـای  سـفره  تغذیـه  آب، 
آبهـا  روان  شـدن  ازسـیابی  جلوگیـری 
در حـوزه وظایـف آبخیـزداری اسـت. وی 
حجم روان آبها در اسـتان کرمـان را حدود 
2میلیـارد متـر مکعـب برآورد کـرد و گفت 
کـه بـا احـداث بندهـای سـنگ سـیمانی، 
خشـکه چین و ...  توانسـتیم 200 میلیون 
مترمکعـب از ایـن روان آبهـا را مدیریـت 
را  سـیابی  حرکتهـای  جلـوی  و  کـرده 
بگیریـم کـه نتیجه ایـن اقدام اضافه شـدن 
سـاالنه 50 میلیـون متـر مکعـب بـه حجم 

سـفره هـای زیرزمینـی می باشـد.

رجبـی زاده در ادامـه بـه مبحث توسـعه 
پرداخـت و گفـت کـه بـرای توسـعه نیـاز 
بـه زمیـن اسـت، امـا بایـد توجـه داشـت 
کـه حفـظ محیـط زیسـت و عـدم تخریب 
طبیعـت بر توسـعه اولویـت دارد. به همین 
دلیـل منابـع طبیعـی از جملـه ادارات پـر 
چالـش اسـت و در بعضی مـوارد متهم می 
شـود کـه در راه توسـعه مانـع ایجـاد مـی 

. کند
مدیـرکل منابـع طبیعـی و آبخیـزداری 
کـوه  درمـورد  کل  اداره  ایـن  کـه  گفـت 
صاحـب الزمان مسـئولیت سـازمانی ندارد، 
امـا قطعـا مسـئولیت اخاقـی دارد. وی به 
وجـود دو محـدوده درخـت کاری در روی 

کـوه اشـاره کـرد و گفـت کـه یکـی از آنها 
بـا تـاش بزرگوارانـی از جمله آقای شـهید 
نـام  بـه  باهمـت گروهـی  دیگـری  و  زاده 
همراهـان سـبز کوهسـتان بـا سرپرسـتی 
اسـت.  آمـده  بـه وجـود  آقـای منصـوری 
رجبـی زاده گفـت کـه خودش عضـو گروه 
اداره  و  اسـت  کوهسـتان  سـبز  همراهـان 
منابـع طبیعـی نیز بـه ایـن درخت کاری ها 
کمـک زیـادی کرده اسـت، از جملـه اهداء 
لولـه هـای آبرسـانی، اهداء نهـال و ... .  وی 
ابـراز امیدواری کـرد که با نظارت سـازمان 
محیـط زیسـت این پوشـش گیاهـی حفظ 
شـده و پس از سـاخت هتل بـام، به جنگل 

قائم آسـیب نرسـد.

مخالفت منابع طبیعی
 با هرگونه فعالیت معدنی در کوه شاه

خبر

کرمان ویچ

اعام شـده  برنامه ریـزی  طبـق 
قبلـی، دومیـن توریسـم آپ کرمان، 
بـا  شـهریورماه  دوشـنبه  دومیـن 
بازرگانـی،  اتـاق  رئیـس  حضـور 
صنایـع، معـادن و کشـاورزی کرمان 
موفـق  آپ  اسـتارت  دو  ارائـه  و 
بـه گـزارش  برگـزار شـد.  کرمانـی 
پایـگاه خبـری »کرمان نـو« در این 
رویـداد کـه پـس از پخـش سـرود 
ملـی بـا توضیحـات ابتدایـی جاوید 
مؤمنـی در مـورد لزوم شـکل گیری 
ماهیانـه توریسـم آپ و نیـاز جامعه 
کارآفرینـی کرمـان به آن آغاز شـد، 
سـید مهـدی طبیـب زاده، ریاسـت 
اتـاق بازرگانـی کرمان و دو اسـتارت 
آپ کرمانـی مطالبـی را بـه فعـاالن 
اطاعـات  فنـاوری  و  گردشـگری 

حاضـر در جلسـه ارائـه دادنـد. 
رئیـس اتـاق بازرگانی کرمـان، در 
صحبت هـای خـود بـه نقـش مهـم 
گردشـگری در اقتصـاد ایران اشـاره 
اول رشـد و  اولویـت  را  و آن  کـرد 
توسـعه کشور و اسـتان کرمان اعام 
کـرد،  وی در ادامه با اشـاره به اینکه 
در  جدیـدی  گردشـگری  مقاصـد 
کرمـان ثبـت ملی و جهانی شـده اند 
و بـا سـرمایه گذاری بخش خصوصی 
در حـال پیشـرفت هسـتند، جوانان 
فعـال و عاقه منـد در ایـن زمینـه 
و  بیشـتر  فعالیـت  بـه  دعـوت  را 
کارآفرینـی در ایـن حوزه کـرد. وی 

بـا اشـاره بـه اینکـه اتـاق بازرگانـی 
کرمان همیشـه از ایده هـای جوانان 
کرمـان و خاقیـت و پشـتکار آن ها 
حمایـت می کنـد اعـام کـرد کـه 
در  کارآفرینـی  از  تـوان  تمـام  بـا 
ایـن حـوزه و افـرادی کـه باپشـتکار 
ارزش هـای جدیـد  در حـال خلـق 
حمایـت  هسـتند  کارآفرینـی  و 
می کنـد. در ادامـه طباطبایـی کـه 
بـه نمایندگـی از وزارت کار، تعـاون 
رویـداد  ایـن  در  اجتماعـی  رفـاه  و 
حضـور داشـت در موردحمایـت این 
سـازمان از کسـب وکارهای نوپـا در 
کرمـان اعـام آمادگی کـرد. پس از 
بحـث و گفتگو پیرامـون کارآفرینی 
در کرمـان کـه بـا مشـارکت اعضای 

شـرکت کننده ادامه داشـت، علیرضا 
وزیـری، از اسـتارت آپ »تله فریم« 
کـه در طی یک سـال گذشـته پس 
توسـعه  و  تولیـد  مراحـل  طـی  از 
حـال  در  نرم افـزار  و  سـخت افزار 
سـرویس دهی به مشـتریان هستند 
ارائـه خـود در زمینـه فعالیـت ایـن 
اسـتارت آپ و محصـول تولیدشـده 
را آغـاز کـرد.  پـس از ارائـه دقیـق 
و کامـل علیرضـا وزیـری در مـورد 
بـه  وی  فریـم،  تلـه  اپ  اسـتارت 
شـرکت کنندگان  درخواسـت 
و  نیازهـا  چالش هـا،  مـورد  در 
کمبودهایـی که یک تیم اسـتارتاپی 
در یـک سـال گذشـته در کرمـان 
کـرد.  صحبـت  بوده انـد  رو  پیـش 

وی دربـاره کمبـود ارتبـاط فعـاالن 
نبـود  و  صنعـت  بـا  کارآفرینـان  و 
گفـت  کرمـان  در  مشـاوره  امـکان 
منظـم  برگـزاری  بـه  توجـه  بـا  و 
رویداد توریسـم آپ از گسـترش این 
فضـا ابـراز امیـدواری کـرد.  نیلوفـر 
اصغـری، سـردبیر نشـریه اینترنتـی 
شـبکه درخشـش، در ارائـه ای عاوه 
بـه  درخشـش  شـبکه  معرفـی  بـر 
توضیـح روند تهیـه و تولید محتوای 
بـا  پرداخـت.  باکیفیـت  دیجیتـال 
توجـه به نیـاز روزافزون گردشـگری 
در  کرمـان  به خصـوص  و  کشـور 
زمینـه تولیـد محتـوای دیجیتـال، 
خوبـی  نمونـه  درخشـش  شـبکه 
از یـک اسـتارت اپ موفـق در ایـن 

زمینه اسـت که در کرمـان مدیریت 
می شـود. سـردبیر شـبکه درخشش 
ادامـه صحبـت خـود در مـورد  در 
راه هـای ارتبـاط بهتـر بـا مخاطب از 
طریق دقت بیشـتر و صحت مطالب 
منتشرشـده توضیحاتی دقیـق ارائه 
کـرد.  فعالین گردشـگری حاضر در 
توریسـم آپ در ادامـه ارائـه مدیـر 
اسـتارت آپ شـاینت در زمینـه راه 
و روش گسـترش محتـوا در فضـای 
مجـازی بـه گفتگـو در ایـن مـورد 
ارائـه محتـوای  بـرای  و  پرداختنـد 
امکانـات  از  خـود  چندرسـانه ای 
کرمـان  در  گردشـگری  فضـای  و 
اعـام آمادگـی کردند. توریسـم آپ 
انحصـاری  غیـر  رایـگان،  رویـدادی 

در  کارآفرینـی  زمینـه  در  ملـی  و 
حـوزه گردشـگری اسـت کـه نقطه 
در  امسـال  مردادمـاه  آن  شـروع 
کرمـان بـوده و در حـال گسـترش 
اسـت،  ایـران  دیگـر شـهرهای  بـه 
پـس از برگـزاری دومیـن توریسـم 
از  دیگـری  شـعبه  کرمـان،  در  آپ 
ایـن رویـداد در تهـران نیـز آغـاز به 

کارکـرده اسـت.
رویـداد،  ایـن  مجریـان  تـاش 
برقـراری ارتباط فعاالن گردشـگری 
بـرای  باهـم  ارتباطـات  فنـاوری  و 
بـا  بیشـتر  آشـنایی  ایده هـا،  رشـد 
درنهایـت  و  یکدیگـر  توانایی هـای 
ایـن  فضـای  بهبـود  و  کارآفرینـی 

اسـت. تخصصـی  حـوزه 

رئیس نظام مهندسی معدن:

پروانه اکتشاف
معادن کوه شاه قانونی 

صادرشده است
رئیـس سـازمان نظام مهندسـی معـدن اسـتان 
کرمـان گفت: »دولت باید جلوی کسـانی را که در 
بحث اکتشـاف معـادن دخالت می کننـد، بگیرد.« 
بـه گـزارش گفتـار نـو، منوچهـر رخ بـا تبریـک 
هفتـه دولت و گرامیداشـت یاد و خاطره شـهیدان 
رجایـی و باهنـر در غرفه دولت شیشـه ای واقع در 
نمایشگاه دسـتاوردهای دولت در مورد ورود برخی 
افـراد در جلوگیـری از راه انـدازی معـادن به عنوان 
دلسـوزان محیط زیسـت گفـت: »قـرار بـود یـک 
پنجـره واحـد با محوریت سـازمان نظام مهندسـی 
و تمـام دسـتگاه هایی کـه در بخش معادن نقشـی 
راه انـدازی شـود و دبیرخانـه اش هـم در  دارنـد، 
سـازمان نظام مهندسـی باشـد و تمـام گیرهـای 
منابع طبیعی و محیط زیسـت رفع شـود و سـپس 
مجوز معدنی صادر شـود.« او ادامـه داد: »وقتی در 
کوه شـاه یا در بحر آسـمان مجوز صادر می شـود، 
ایـن بـدان معنـا اسـت کـه همـه آن مراحلـی که 
بایـد طـی شـود و مجوزهایـی کـه باید اخذ شـود 
اعـم از محیط زیسـت، منابع طبیعی و... اخذشـده 
و بعدازایـن اسـت کـه یـک پروانه اکتشـاف صادر 
می شـود که شـخص مکتشـف بتواند بهره برداری 
از  عـده ای  این کـه  بابیـان  رخ  دهـد.«  انجـام  را 
حافـظ  مـا  این کـه  عنـوان  بـا  اسـتانی ها  هـم 
محیط زیسـت هسـتیم جلوی کار اکتشاف بعضی 
معـادن را گرفته انـد، اظهـار داشـت: »بایـد بگویم 
اگـر مـن در امـور دیگری دخالت کنم این مسـائل 
پیـش خواهد آمـد و اگر این دوسـتان اجازه دهند 
درواقـع ایـن معادن چرخ هـای اقتصـاد مملکت را 
می چرخاننـد.« او ادامـه داد: معـادن کـوه شـاه و 
بحر آسـمان پروانه اکتشافشـان قانونی صادرشـده 
و اگـر پـس از اکتشـاف این نتیجه حاصل شـد که 
اقتصـادی هسـتند، بهره بـرداری صـورت گیـرد و 
دولت باید جلوی کسـانی را که در بحث اکتشـاف 
معـادن دخالـت می کنند، بگیـرد. رئیس سـازمان 
نظام مهندسـی معدن اسـتان کرمـان در خصوص 
اسـتان  در  معدنـی  مـواد  خام فروشـی  کاهـش 
کرمـان گفـت: »بنـده ازجمله کسـانی هسـتم که 
بـا خـام فروشـی صددرصد مخالفـم و تـا آنجا که 
امـکان دارد بایـد خـود کشـور و اسـتان فـرآوری 
کنـد و بایـد از مـواد اصلی و فرعی اسـتفاده کند و 
کاهـش خام فروشـی از هـر نظر به نفع ما اسـت.« 
او افـزود: »گاهـی اوقـات به صرفه اسـت یـک ماده 
معدنـی به صـورت خام بـه فروش برسـد و یا صادر 
شـود بـه این دلیل کـه ما هنـوز زیربناهـا را آماده 
نکرده ایـم و زمانـی می توانیـم ادعـا کنیـم که خام 
فروشـی نمی کنیـم کـه همـه عوامـل زیربنایـی 
و زیرسـاختی فراهم شـده باشـد.« او بـا اشـاره بـه 
تأسـیس چندیـن چنـد کارخانـه فـوالدی اذعـان 
داشـت: »هـر واحـد صنعتـی فـرآوری فـوالد بـه 
آب زیـادی احتیـاج دارد کـه در حـال حاضـر در 
اسـتان مشـکل آب داریـم و تـا مرتفـع شـدن این 
مشـکل ما نمی توانیـم بگوییم مواد معدنـی را نگه 
می داریـم ولـی از همیـن االن در صنایـع مختلـف 
نظیـر کرومیـت می توانیـم فـرآوری ایجـاد کنیم. 
« رخ بابیـان اینکـه درصدد افتتـاح یک نمایندگی 
در شهرسـتان جیرفت هسـتیم، خاطرنشـان کرد: 
اسـتان  شهرسـتان های  همـه  در  »عاقه مندیـم 
حضـوری پررنـگ داشـته باشـیم کـه فعاً میسـر 
نیسـت. رئیـس سـازمان نظام مهندسـی اسـتان 
کرمـان بابیـان اینکـه نظام مهندسـی معـدن یک 
بـرای سـازمان صنعـت، معـدن و  بـازوی قـوی 
تجـارت اسـت، گفـت: 80 درصـد امـور واگـذاری، 
اسـتان توسـط  بهره بـرداری معـادن  و  اکتشـاف 
سـازمان نظام مهندسـی معدن صـورت می گیرد.«

نیاز جامعه کارآفرينی به »توريسم آپ«
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افقی و عمودی يکسان است
1- اثری از ارمان گاتی- آهنگ نظامی

2- فعـل و انفعـاالت شـیمیایی- شـهری در خراسـان- 
شـانه و دوش

پوسـتین-  القاعـده-  تروریسـتی  گروهـک  رهبـر   -3
کشـورمان در  رودی 

4- تزویـر و دورویـی- برگردانیـدن- درختـی جنگلی- 
از ابـزار برش

5- خوراکـی از گوشـت و تخـم مـرغ- ناپـاک- مـرغ 
سـلیمان

6- از فقهـای عضـو شـورای نگهبان- موی پلک- اسـم 
ترکـی- جز سـوره- از واحدهـای زمان
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8- شهر المپیکی برزیل- بیماری – مرتبه ها

9- از ظـروف آزمایشـگاهی- هلیـم- پرنـده ای اسـت- 
پلنگ

10- واحـد پـول اسـیایی- از ادوات جنگـی، مربـوط به 
معـدن- عدد مشـابه

11- کوهـی درباختران- مخترع ماشـین بخار- نشـانه- 
ر بسیا

مـرغ  تخـم  زرع-  ریسـمان-  چهارپا-بنـدو  12-ترمـز 
خریـداری فرنگـی- 
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شـمال-  قطـب  نواحـی  از  اسـب-  بـرگ  و  14-زیـن 

بندرعـراق

نـژاد  قایقرانـی-  رشـته  سـربازی-  اول  هفتـه   -15
خودمـان

ایالتهـای امریکایـی همجـوار بـا  از  16- عـزم جـزم- 
دریـا اطلـس-  اقیانـوس 

17- لیست غذا- رودناشنوا- نوعی زیرانداز
18- مدعـی العمـوم- تکـرار حـرف- از لـوازم اداری- 

حـرص و طمـع
19- صورت- از انواع غسل- از ایاالت امریکا

20- فیلمـی از قـدرت اهلل صلـح میرزایـی - پاراسـته و 
تزیین شـده
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جدول اختصاصی شماره 711 
متن آگهی

چـون ششـدانگ یکباب مغـازه پـاک 2628 فرعی 
بـه  کرمـان   3 بخـش  در  واقـع  اصلـی   2942 از 
مسـاحت 86/85 مترمربـع واقع در خیابان گلدشـت 
نبـش کوچـه 38 مـورد تقاضـای آقای/خانم رسـول 
شـاهمرادی گوهـری تاکنـون تحدیـد حـدود نشـده و نیاز به 
تحدیدحـدود دارد و اعمـال تبصـره ذیل مـاده 15 قانون ثبت 
هم میسـر نمی باشـد لذا حسـب درخواسـت مالک به شماره 
15432- 95/6/7 بدینوسـیله آگهـی تحدیدحدود اختصاصی 
منتشـر و عملیـات تحدیـدی از سـاعت 8 صبـح روز 95/7/1 
در محـل شـروع و بعمـل خواهد آمـد لذا به مالـک یا مالکین 
امـاک مجـاور رقبـه مزبـور اخطـار مـی گـردد کـه در موعد 
مقـرر در ایـن اعـان در محل وقـوع ملک حاضـر و درصورت 
عـدم مراجعـه مجاوریـن عملیـات تحدیـدی با معرفـی مالک 
انجـام و چنانچـه کسـی نسـبت بـه حـدود و حقـوق ارتقاقی 
ثبـت  قانـون   20 مـاده  طبـق  باشـد  داشـته  اعتراضـی  آن 
حداکثـر ظـرف مـدت 30 روز پـس از تنظیـم صورتمجلـس 
تحدیـدی اعتـراض خـود را کتبـاً بـه ایـن اداره اعـام نمایـد 
و ظـرف مـدت یکمـاه از تاریـخ اعـام اعتـراض مهلـت دارند 
تـا بـه دادگاه صالحـه مراجعـه و اقدام بـه تقدیم دادخواسـت 
نمـوده و رسـید تقدیـم دادخواسـت را از دادگاه اخـذ و به این 
اداره تسـلیم نماینـد. بدیهـی اسـت پـس از مضـی مهلت یاد 
شـده و ارائـه گواهی عدم تقدیم دادخواسـت توسـط متقاضی 
ثبـت عملیـات ثبتی بنـام وی ادامه خواهد یافـت و هیچگونه 

ادعایـی مسـموع نخواهـد بود.
 م الف 512 رئیس ثبت اسناد و اماک منطقه 2 کرمان- 
محمود مهدی زاده

از طرف، امید صاعد
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